
De Gereformeerde kerk van 
Berghuizen is in het bezit van een 
monumentaal orgel, een van de 
oudste kerkorgels in Drenthe. Het 
orgel is gebouwd door Matthias 
Amoor, leerling van de beroemde 
orgelbouwer Arp Schnitger. Op 
25 februari 2018 is het orgel 275 
jaar oud, en geven Sybolt en Euwe 
de Jong een concert op het orgel. 
Gereformeerde kerk, Berghuizen 
20, Ruinerwold, 15.00 uur, toegang 
vrij, collecte, info kerk en orgel: 
www.middelpuntberghuizen.nl

Op 12 en 13 februari tussen 19.00 
en 20.00 uur kunt u dekens, sjaals, 
winterjassen en handschoenen 
brengen bij de Oosterkerk. Ze zijn 
bestemd voor Zwollenaren die hier 
gebrek aan hebben. De ingezamelde 
spullen worden verspreid via het 
Leger des Heils. Tijdens de viering 
op zondag 11 februari om 10.00 uur 
kunnen de spullen ook meegebracht 
worden. Oosterkerk-complex (zij-
kant), Koewegje 2.  
Informatie: scriba@oosterkerk.nl

Orgelconcert  
Berghuizen

Toerustingsdag 
thuisfrontteams

Inzameling  
kleding Zwolle

101e Jaargang – nr. 4998 Zondag 11 februari 2018

2 5 6 9 15Het eerste 
en het  
laatste 
woord

Joop 
Gottmers

Formule 1 
auto

Kerkgangers 
leven langer

Doperse 
trekken

Als een gouden appel op een 
zilveren schaal. Zo is vol-
gens de Spreukendichter het 
juiste woord op de juiste tijd 
(25:11). Dat is een wijsheid 
waar predikanten als het 
goed is, mee rekenen. Maar 
wat betekent het? Dat een 
preek nooit schuren mag? 

Een collega was 
gevraagd om in een vesper waar-
aan zijn koor mee zou werken, 
een overweging te houden over 
een bepaald gedeelte uit het evan-
gelie. Geen gemakkelijk gedeelte 
om uit te leggen, zo bleek. Maar hij 
deed zijn best. Het waren echter 
woorden van Jezus, waarmee Hij 
opriep om tot inkeer te komen. 
Die zullen bij de eerste hoorders, 
de geestelijke leidslieden van toen, 
geschuurd hebben. In de overwe-
ging tijdens die vesper werd die 
oproep van de Heer stem gegeven 
en ook toegepast op de mensen 
in die kerkzaal. Maar de collega 
kreeg de dirigent van het koor op 
bezoek, want zijn overweging was 
veel te zwaar geweest. Een aantal 
mensen die waren gekomen om 
naar het koor te luisteren, had 
zich er ongemakkelijk bij gevoeld. 

beter preken
Dat verhaal deed mij denken aan 
een gesprek dat ik ooit met mijn 
vader gehad heb. 
Ik had weer eens 
een stevig boek 
over predikkunde 
bestudeerd. Want 
in mijn beroepsle-
ven als predikant is het verlangen 
om beter te leren preken nooit 
verflauwd. En naar mijn overtui-
ging is een predikant daar ook 
nooit mee klaar. Zo van: nu kan ik 

het echt op z’n allerbest. Met mijn 
hoofd vol van nieuwe en opge-
friste wetenswaardigheden, opge-
daan in dat stevige boek, vroeg ik 
mijn vader: “Pap, wat vindt u nou 
een goeie preek?” Dat vroeg ik 
hem, omdat ik zijn ideeën in dezen 

geheid de moeite 
van het horen 
waard achtte. En 
ik verwachtte een 
half referaat over 
actualiteit en wel-

sprekendheid, pakkende voorbeel-
den en wat dies meer zij. Zijn ant-
woord was echter heel kort. “Een 
goeie preek is een preek die mij 
onrustig doet draaien in de bank.” 

Die zat. Zo raak en diep dat ik er 
stil van werd (en het dus nooit 
meer zal vergeten). Een preek 
die schuurt dus, omdat je er niet 
onderuit kunt dat het evangelie nu 
een reactie van jou vraagt.  

Harten raken
Nu blijft de wijsheid van de Spreu-
kendichter. Niet elke gelegenheid 
is geschikt om aan te grijpen voor 
een preek die hoorders doet 
draaien in de bank. Een rouw-
dienst bijvoorbeeld is nu eenmaal 
geen evangelisatie-samenkomst en 
dat moet je er ook niet van willen 
maken. En het kan ook heel gepast 
zijn om in een preek troost stem 

te geven of bemoediging die helpt 
om te blijven geloven. Maar de 
evangelisten en ook de profeten 
laten overduidelijk horen dat de 
Heer niet alleen feel good woor-
den spreekt, maar op z’n tijd ook 
harten wil raken met de ongemak-
kelijke boodschap dat het (of iets) 
anders moet. 

Het zou de moeite waard zijn om 
voor u zelf eens te overwegen 
wat u nu een goeie preek vindt. 
Of wanneer u een ‘goed gevoel’ 
aan een kerkdienst op doet. Aan-
nemende dat u zich niet schaart 
onder de mensen die geen beke-
ring nodig hebben...

Wat vindt u nou een goeie preek?

EEn prEEk diE schuurt dus,  
omdat jE Er niEt ondEruit kunt 

dat hEt EvangEliE nu EEn rEactiE 
van jou vraagt. 

Gezamenlijk  zondaGsblad
v o o r  d e  p r o t e s t a n t s e  g e m e e n t e n  i n  d r e n t h e ,  o v e r i j s s e l  e n  F l e v o l a n d
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Nog geen abonnee?

Beeldenstorm
door ds. a. Hekman, assen

Een nieuwe Beeldenstorm raast 
over ons land. Nationale helden 
moeten van hun voetstuk worden 
gestoten. Er kleeft immers bloed 
aan hun handen. Standbeelden en 
straatnamen blijken een eerbetoon 
aan foute mannen te zijn zoals Jan 
Pieterszoon Coen en generaal Van 
Heutz. Ook de Gouden Koets moet 
het ontgelden, want op een deur-
paneel zijn gekleurde mensen afge-
beeld in een onderdanige positie. En 
Zwarte Piet: die zwarte knecht lijkt 
toch verdacht veel op een slaaf? 
Mensen voelen zich gekwetst door 
wat in het verre verleden is gebeurd. 
De vraag is nu hoe wij omgaan met 
het verleden en met de helden van 
toen. Met het verzwijgen of weg-
poetsen van namen van nationale 
helden negeren we onze geschie-
denis. Al die namen vertellen het 
verhaal van Nederland. We zullen 
rekening moeten houden met de 
afstand  tussen toen en nu. De hui-
dige generatie onderwijzen in wat 
er precies gebeurd is, in de context 
van toen. De geschiedenis tot onder-
werp van gesprek  maken. Zonder 
de negatieve kanten goed te praten. 
Wel oppassen voor eenzijdigheden.
In zijn recente Johan de Wittlezing 
gaat prof. P.C.Emmer in op de rol 
die Johan de Witt speelde bij het 
vredesverdrag van Breda in 1667, 
waarbij Nederland Suriname wist 
te behouden, inclusief slavernij. 
Johan de Witt leefde in een vreemd 
land met heel andere opvattingen 
over goed en kwaad dan wij er nu 
op nahouden in het hedendaagse 
Nederland. Bijna iedereen dacht 
toen anders over slavenhandel en 
slavernij dan wij nu normaal vinden. 
Hij kon geen kennis hebben van 
onze moderne opvatting dat alle 
mensen gelijk zijn. Het verleden 
heeft nu eenmaal andere maatsta-
ven en die moeten we ook gebrui-
ken om dat verleden te beoordelen. 
We zijn geen land van heiligen.

Commentaar

De evangelisten en profeten laten overduidelijk horen dat de Heer niet alleen feel good woorden spreekt, maar op z’n tijd ook harten wil raken met 
een ongemakkelijke boodschap. 

door  

ds. LiLy burggraaff, 

ZwoLLe

MissieNederland houdt op  
zaterdag 24 maart de jaarlijkse 
toerustingsdag voor thuisfront-
teams. De dag staat in het kader 
van ‘Veerkracht’.  
Het programma bestaat uit een 
plenaire opening en er is een 
gevarieerd aanbod aan workshops. 
Daarnaast is er een infomarkt.
Locatie: De Gift City te Zwolle, 
10.00 uur, aanmelden:  
www.missienederland.nl/veer-
kracht

Op 15 mei verschijnt de 32e edi-
tie van het zomermagazine Wal & 
Water. De kerken in Noordwest-
Overijssel delen dit missionaire 
magazine tijdens de zomermaan-
den uit op campings en in jacht-
havens, van Dalfsen tot Zwartsluis, 
van Zwolle tot Willemsoord.  
Plaatselijke kerkelijke vertegen-
woordigers uit deze regio zijn van 
harte welkom op de informatie-
bijeenkomst op dinsdag 13 febru-
ari om 19.30 uur in De Poort,  
Het Singel 16, Zwartsluis.

Informatiebijeen-
komst Wal & Water
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De vorige keer 
schreef ik over hoe 

het verleden een mens dwars kan 
zitten. De laatste tijd blijkt, dat 
dit niet alleen geldt voor perso-
nen. Ons hele land wordt er mee 
geconfronteerd. Het begon denk 
ik met de discussie over de kleur 
van de zeer gewaardeerde helper 
van Sint Nicolaas. De klachten 
over (een deel van) ons leger in 
het toenmalige Nederlands-Indië 
liepen trouwens al. Nu zijn daar 
o.m. onze zeehelden, Jan Pieterszn 
Coen en generaal Van Heutz aan 
toegevoegd. Wat is er aan de 
hand?

Dat er dingen zijn gebeurd die 
fout zijn, kan onmogelijk worden 

ontkend. Maar is het mogelijk 
de geschiedenis te veranderen 
door sporen uit te wissen? Uiter-
aard niet. Moeten we dan wor-
den geholpen om wat er korter 
of langer geleden gebeurde te 
vergeten? Lijkt me niet alleen 
onmogelijk, maar ook onjuist. 
Wie de geschiedenis niet kent, 
zal de fouten ervan herhalen. Dat 
is al een oud gezegde. Maar kun-
nen we dan de mannen die onze 
geschiedenis mee vormden van 
hun voetstuk stoten? Letterlijk of 
figuurlijk? Mijns inziens zou dat 
een gemiste kans zijn. Dan maken 
we het een stuk lastiger om van 
de geschiedenis te leren. Met 
andere woorden: laat de beelden 
staan en de naambordjes han-
gen en geef er als dat gewenst of 
nodig is uitleg bij. En vergeet dan 
niet, dat het gemakkelijk oordelen 

is vanuit onze comfortabele posi-
tie en vanuit onze huidige opvat-
tingen.

Schuld belijden kan nodig zijn. 
Compensatie betalen soms ook. 
Maar laten we niet doen alsof 
wij schone handen hebben. Hoe 
zal de toekomst oordelen over 
ons? Uitputting van de aarde, kli-
maatverandering, luchtvervuiling, 
onverantwoord verkeersgedrag. 
Hoeveel mensenlevens kost dat 
allemaal niet? Hier en verder 
weg? En ‘kan ik er wat aan doen?’ 
gaat echt niet op. Het blijft een 
ingewikkelde en lastige zaak. 

Voor een christen zijn er in ieder 
geval twee dingen die van belang 
zijn bij het overdenken van deze 
kwestie. In de eerste plaats – en 
dat gaat ver – het gebod van Jezus 
om onze naaste, de vreemdeling 
en eventuele vijanden lief te heb-
ben. Die uitdaging hoort ons per-
soonlijk gedrag te bepalen. En we 

mogen/moeten er aan werken dit 
te laten doorwerken in de poli-
tiek. Daarbij hebben we dan geluk-
kig ook veel andersgelovige en 
niet-gelovige medestanders. Het 
tweede is de houding van de Heer 
onze God. Van Hem weten we, dat 
beleden schuld ‘in de diepte van de 
zee’ gaat en dat Hij er niet meer 
aan denkt. Uiteraard betekent dat 
niet dat we dan wel weer opnieuw 
kunnen beginnen met onze oude 
houding en (dus) fouten. Even-
min, dat we zijn ontslagen van de 
opdracht om van onze geschie-
denis, ook ons eigen verleden, te 
leren. Het betekent wel, dat niet 
alleen wij, maar ook anderen een 
echt nieuwe kans krijgen. En als 
God die geeft aan ons, wie zijn wij 
dan om niet hetzelfde te doen?

Rentmeesters zijn we, geen eige-
naars en baasjes. Fouten worden 
gemaakt en ze zijn lesmateriaal. 
Maar is het terecht dat we doen 
alsof wij zoveel beter zijn dan …?

In Zwartsluis zijn 
we zes weken bezig met het feest 
van genade. Alle thema’s die daar-
bij horen worden in de verkondi-
ging behandeld en ook in kringen 
besproken. En natuurlijk wordt 
het woord ‘genade’ er ook speci-
aal uitgelicht.

Genade, het is een bekend woord 
in de kerk. Het is meestal het 
eerste woord dat klinkt bij votum 
en groet. En het is ook het laatste 
woord, want in de zegen klinkt 
het nogmaals. 

Vergeving
De vraag is: wat doet die genade 
in je leven? Natuurlijk gaat het 
om de vergeving van zonden. Dat 
is genade van God, Zijn vergeven-
de liefde in Christus. Dan heeft 

genade vooral betekenis voor 
onze fouten uit het verleden. 
Maar aan het einde van de dienst 
krijgen we de belofte van God 
mee, dat zijn genade met ons zal 
zijn. Wat betekent dat dan?  

Paulus maakt dat duidelijk in 1 
Korintiërs 15. Hij begint ermee 
dat hij de vergevende liefde van 
God heeft ontvangen. Hij had 

straf van God verdiend voor 
de fouten die hij had gemaakt 
toen hij nog christenen voor het 
gerecht daagde en toekeek bij de 
steniging van Stefanus. Maar hij 
kan het leed dat hij anderen heeft 
aangedaan niet meer herstellen. 
Dat blijft een pijnlijk punt in zijn 
leven. Toch weet hij ook dat God 
het hem niet meer aanrekent. 
Genade zet een streep door de 
ballast uit het verleden.  

mercy en grace
Maar Paulus heeft ook iets anders 
ontdekt in de genade: na die 
bevrijding gaat God iets nieuws 
doen. Engelsen hebben twee 

worden voor genade. Het eerste 
is: mercy. Je hebt straf verdiend, 
maar krijgt geen straf. De moor-
denaar aan het kruis naast Jezus 
ontving mercy. Het tweede woord 
is: grace. Je krijgt iets nieuws, je 
krijgt waardigheid. Dat is wat Jezus 
zegt in de gelijkenis van de verlo-
ren zoon. Hij kwam thuis, ontving 
mercy, geen straf, maar direct 
er achteraan kreeg hij grace. Hij 
ontving weer de waardigheid om 
zoon van de vader te zijn. Feest in 
het Koninkrijk. Feest van genade 
Paulus maakt hetzelfde mee. 
Hij vindt het eigenlijk onvoor-
stelbaar dat hij - de minste van 
alle apostelen, zoals hij zichzelf 

noemt - de waardigheid heeft 
gekregen om in dat Koninkrijk 
van God een waardevolle arbei-
der te mogen zijn.  
 
Zegen
Genade van God wordt vooruit 
gegeven, maar pas achteraf begre-
pen. Door terug te kijken, kun je 
pas ontdekken dat ook jij in Zijn 
koninkrijk van betekenis mocht zijn. 
Als we aan het einde van de dienst 
de genade van God over ons horen 
klinken als een belofte, dan mag 
dat vertrouwen geven. Want God 
zegt: mag Ik je mijn genade geven 
dat je als een waardig kind van het 
koninkrijk gaat leven.

Zijn wij zoveel beter dan?

Alleen dankzij Zijn genade 
ben ik wat ik ben. En Zijn 
genade is bij mij niet zon-
der uitwerking gebleven.  
1 Korintiërs 15: 10

als wE aan hEt EindE van dE 
diEnst dE gEnadE van god ovEr 
ons horEn klinkEn, zEgt god: 

mag ik jE mijn gEnadE gEvEn dat 
jE als EEn waardig kind van hEt 

koninkrijk gaat lEvEn.

even bomen 

Vakantiegezinnen 
gezocht
Pax Kinderhulp NOP-Urk nodigt 
elke zomer twintig Poolse kinde-
ren tussen 9 en 12 jaar uit om in 
de NOP en op Urk gezonde lucht 
en plezier te ‘tanken’. De kinderen 
logeren van 21 juli t/m 5 augustus 
in vakantiegezinnen. Tijdens de 
twee weken in Nederland genie-
ten de kinderen van het leven bij 
hun vakantiegezin, van de dage-
lijkse dingen en van de activiteiten, 
georganiseerd door de werkgroep 
Pax Kinderhulp NOP-Urk. Ook 
vakantiegezin worden? Bel of mail 
voor vrijblijvend meer info:  
Bertha de Langh 0527-611611 of 
Ilse Kapitein 0527-615434,  
ilsekapiteindevries@gmail.com

Reis naar Jordanië
Jordanië. Een prachtig land waar 
heel veel bijbelse geschiedenis 
terug te vinden is. Van 22 augustus 
tot en met 31 augustus wordt er 
vanuit Coevorden een reis naar dit 
land georganiseerd. Je kunt inte-
ressante opgravingen bezichtigen, 
adembenemende woestijntochten 
maken en drijven in de Dode Zee. 
Ook wordt de eeuwenlang ver-
borgen stad Petra bezocht. Alleen 
het reizen door de streken van 
het oude Edom en Moab is al een 
belevenis op zich. Meer weten? 
Bezoek de informatieavond vrij-
dag 16 februari, 20.00 uur in de 
Hoeksteen achter de Geref. Kerk, 
Rabenhauptstraat te Coevorden.

Karin Koornstra over 
geloofsopvoeding
Hoe begeleid je als ouder of 
opvoeder een kind om een keuze 
te maken voor God? Hoe belang-
rijk ben jij in dat proces? Deze en 
andere vragen komen aan bod in 
de Kruiskerk te Diever op dinsdag 
27 maart. De kinderwerkcommis-
sie van de Kruiskerk organiseert 
een avond voor kinder- en jeugd-
werkers, ouders, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden om te 
praten over geloofsopvoeding, bid-
den met kinderen en de Heilige 
Geest bij kinderen. Verzorgd door: 
Karin Koornstra, Kruisstraat 1a te 
Diever, 19.30 uur, toegang vrij.

Wat doet genade in je leven?

Het eerste en het laatste woord
drenthe

GZ zoekt  
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil 
graag zijn contacten met de plaat-
selijke kerken versterken. Dat is 
hard nodig want in veel kerkelijke 
gemeenten is het GZ (bijna) onbe-
kend. Wij zoeken enkele enthou-
siaste GZ-lezers die in hun regio 
de contacten tussen het GZ en 
de plaatselijke gemeenten willen 
helpen opbouwen. Dat kan door 
bezoeken te brengen, maar ook 
door gerichte informatie door te 
geven. Uiteraard doet u dit vrijwil-
ligerswerk in nauw contact met het 
redactiekantoor in Wierden.  
Graag geven we u vrijblijvend meer 
informatie.  
Bel of mail daarvoor met Johan  
ten Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.

door ds. P. boomsma, 

niJVerdaL

Terugkeer van de verloren zoon. Hij ontving mercy, geen straf, en ook grace: de waardigheid om weer zoon van de vader te zijn.  (Illustratie Julius 
Schnorr von Carolsfeld, 1873) 

door  

ds. a.a. Van der sPek, 

ZwartsLuis

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

israëL-aVond?
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aaLden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 11 febr.: GK 
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse. 
Jeugddienst. Organist: Hans 
de Graaf. Collecte: diaconie. 
Jeugdkerk, knd. en oppas.

boVensmiLde
Kerkdienst 11 febr.: 10.00 dhr. 
D. Kruyt, Leek. Organist: Gea 
Hatzmann. Lied voor de dienst: 
NLB 274: 1 en 2. Paaskaars 
aansteken: Joah Trul. Collecten: 
1. Missionair Werk. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Hieke Herben.
Wel en wee. Dhr. G. Koops, H.P. 
Sickensstr. 11e, is vanuit het WZA 
naar De Boshof, Beilerstr. 38, 9401 
PM Assen, gegaan voor revalidatie. 
Het herstel verloopt langzaam en 
we wensen hem en zijn vrouw alle 
goeds toe in deze periode.
Ook langs deze weg willen Aart 
en ik de gemeente hartelijk 
bedanken voor de vele blijken van 
meeleven bij het overlijden van 
onze moeder en schoonmoeder. 
Een gemeentelid schreef het 
zo treffend: ‘Hoewel de laatste 
maanden o.i. heel zwaar voor 
haar en jullie allen geweest 
zullen zijn, mochten jullie een 
moeder hebben die heel lang écht 
in jullie midden was’. In grote 
dankbaarheid blijven we ons haar 
herinneren.
Bericht van stagiaire Willemijn 
Piksen. Ik ben nu 3x met veel 
plezier in deze gemeente 
voorgegaan. Het was heel 
leerzaam en mooi om te doen. Op 
13 mei zal ik weer voorgaan. Dat 
duurt nog even, maar ik kijk er al 
naar uit! De komende 3 weken 
zult u me even niet zien. Ik ga 
vanuit mijn studie een missionaire-
diaconale training volgen, de ene 
helft van de week in Rotterdam 
en de andere helft in Groningen 
in de vorm van workshops. In 
Rotterdam zal ik aan de slag 
gaan bij de Pauluskerk, een 
geloofsgemeenschap die als motto 
heeft: ‘helpen waar geen helper is’. 
In de Pauluskerk kunnen mensen 
aan de rand van de samenleving 
voor van alles terecht: een kop 
soep, ontmoeting met anderen 
en advies (voor bijvoorbeeld 
uitgeprocedeerde asielzoekers). 
Om zo de negatieve spiraal waarin 
je als mens terecht kan komen 
om te buigen. Ik hoop veel te gaan 
leren over hoe je de taak van 
de kerk in de samenleving kunt 
opvatten. Mocht u geïnteresseerd 
zijn in mijn ervaringen, dan ga ik 
als ik weer terug ben graag met u 
in gesprek!
Zo maar een bericht van mij. 
Ik ben nu 1 jaar diaken bij onze 
kerk. Toen ik benaderd werd om 
diaken en dus ambtsdrager te 
worden bekroop mij een gevoel 
van onzekerheid. Kan ik dit wel? 
Wat wordt er eigenlijk van mij 
verwacht? Ik zag er tegenop om 
iets onbekend te gaan doen. Maar, 
ik vond het ook wel een uitdaging. 
Dus ik ben het gesprek aangegaan. 

Zoals u weet heb ik vorig jaar 
‘ja’ gezegd. En nu is het dus 1 
jaar later. Het geeft mij een goed 
gevoel om mij in te zetten en dus 
een taak te hebben. En dienstbaar 
te zijn voor Gods gemeente en 
om te zien naar elkaar. Het voelt 
voor mij als een verrijking dat 
ik op deze manier deel uit mag 
maken van onze gemeenschap. En 
wat zo mooi is, is dat ik het niet 
alleen hoef te doen. Samen met 
de andere diakenen zetten wij 
ons in voor wat wij mogen doen. 
Moeilijk? Nee…het geeft mij een 
voldaan gevoel. Ik voel mij er best 
wel prettig bij. Binnenkort gaan 
we weer op zoek naar nieuwe 
ambtsdragers. Ik weet dat dat niet 
gemakkelijk zal zijn. Ik hoop dat 
mijn verhaal een drempel mag 
wegnemen. Groet van Lammy 
Snippe.
Jarig. 11 febr.: dhr. S.A. Post, 
Veenhoopsweg 22, 9422 AB: 77 
jaar.
12 febr.: dhr. J. Offereins, 
Vuurdoornstr. 1, 9421 SP: 83 jaar.
15 febr.: dhr. J. Onderdijk, 
Magnoliastr. 31, 9421 RB: 82 jaar.
16 febr.: mw. J. Maat-Mulder, 
Bremstr. 23, 9421 RT: 79 jaar.
21 febr.: dhr. C.L. Bouman, 
Zonnedauw 31, 9421 NS: 79 jaar. 
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toekomst!
Koffieochtend. 13 febr. is er 
weer een koffieochtend. Inloop 
vanaf 9.15 uur en we starten om 
9.30 uur. Voor de pauze hebben 
we Willem Trip (fysiotherapeut) 
uitgenodigd en na de pauze komt 
Willem Rumahloine voor ons 
zingen. Het belooft een mooie 
morgen te worden waarbij u van 
harte welkom bent.

CoeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 11 febr.: Herv. 
Kerk 10.00 ds. E. de Vries-
Baarlink. Gez. school- kerkdienst. 
Organist: Johan Westerbeek. 
Knd.: geen. Thema: Samen 
sterk. Collecten: 1. Diaconie, 
bestemd voor Jantje Beton. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
diaconie. Na de dienst is er koffie 
drinken in het HOC.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.

emmer-ComPasCuum
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 ds. 
R. Wentink. O.v.d.: mw. R. Roffel 
en mw. R. Bruns. Diakenen: mw. 
E. Rendering en mw. A. Leffers. 
Organist: Nelleke v/d Leest. 
Oppas: Astrid Loots. Beamer: 
Daan. Gastdame en gastheer: 
mw. M. Dokter en dhr. J. Borger. 
Autodienst: dhr. H. Buursema: 
mw. Huizing en dhr. de Groot. 
Collecten: 1. Missionair werk. 2. 
Spaarcollecte. 3. Kerk.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, 
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 ds. 
H. Jumelet, Erica. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Wereld diaconaat 
Ghana. Uitgangscollecte: pastoraat. 
Er is oppas en knd.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 11 febr.: 10.00 
themadienst: De Verleiding, 
verzorgd door Just4You uit 
Hoogeveen. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: leiding. O.v.d.: Hans 
Bonhof. Oppas: Astrid en Femke 
Euving. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Missionair werk. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. W. Elders. 
Na de dienst is er koffiedrinken.
Jarig. 9 febr.: mw. H. Biesbroek-
Stikkelorum: 87 jaar. Adres: De 
Brinkies 1 7863 TM Gees. Van 
harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar.

kLaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 
dhr. F. Sprenger. O.v.d.: mw. 
M. Ellen-Wessels. Collecten: 
1. Kerk. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
geluidsinstallatie. Organist: J. 
Kroon. Welkom: fam. G. Velzing. 
Knd.: Grietje.

kLaZienaVeen-noord
Kerkdienst 11 febr.: 10.00 mw. 
Keim, Emmen. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Ali. Welkom: 
Jantje.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel 
0591-553482
Kerkdienst 11 febr.: 10.00 ds. 
L. van der Veer, Oosterhesselen. 
O.v.d.: mw. J. Feijen-Snippe. 
Organist: dhr. K. Salomons. 
Koster: dhr. H. Schuring. 
Collecten: 1. Activiteitencie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Linda Pals en Ineke 
Groothuis. Jeugdkerk: o.l.v. Minke 
Mulder. Knd.: o.l.v. Alexandra 
Mensing. Kaars aansteken: 
Morten Seip. Bediening 
beamer: Mark Pals. Ontvangst: 
mw. F. Rabbers en mw. M. Setz. 
Bloemendienst: fam. Lunenborg. 
Autodienst: H. Oldengarm en B. 
Pals.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 11 febr.: 10.00 
ds. H. Nobel. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Eigen gemeente. Uitgangscollecte: 
project. Autodienst: mw. M. 
Meijer en mw. J. Jacobs: fam. H. 
Lensink; mw. G. Horstman en 
mw. M. v/d Veen: dhr. E. Bobbink. 
Lector: Janny Meijerink. O.v.d.: 
Aly Winkel. Oppas: Lucia 
Meijering. Bloemen: fam. de Vries. 
Koster: T. van Sloten. Koffie: 
Jitske Wanders en Alie Lubberink. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Dirk en Aly Gommer.
Diensten. 18 febr. begint de 
40-dagentijd, de voorbereidingstijd 
op het Paasfeest. Die zondag 
werkt de Cantorij o.l.v. Willy 
Misker aan de dienst mee. De 
Maaltijd van de Heer vieren we in 
de dienst op 25 febr.
In de dienst op 11 maart zal 
het SoW-koor o.l.v. Anton Stulp 
zingen.

Voor verdere informatie over 
de diensten verwijs ik u naar 
de wekelijkse nieuwsbrief. Via 
de website van onze gemeente 
– www.zuiderkerkgemeente.nl 
– kunt u zich op de nieuwsbrief 
abonneren. Dan krijgt u die 
nieuwsbrief wekelijks via de mail 
toegestuurd.

sCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schippers-
Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 11 febr.: De 
Wijngaard 9.30 ds. v/d Meulen, 
Erica. Tevens is er in de Rank 
jongerenkerk. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Knd.: alle 
groepen. Autodienst: J. Scholts. 
Oppas: Judith Katerberg 
en Lianne Kloosterman. 
Bloemengroet: fam. F. Spronk.

Zwartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 ds. 
Rutgers, Groningen. O.v.d.: dhr. 
H. Kramer. Collectant: mw. C. 
Holscher-de Roo. Organist: mw. 
G. Fictorie. Koster: fam. P. Vos. 
Collecten: kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud kerkgebouw.

daarLe
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. 15.00 ds. B. 
Heusinkveld. H.A. Organisten: 
dhr. R. Roelofs en dhr. A. 
Kristiaans. Knd.: Wilma Bosch 
(1, 2) en Gijsbert Immink (3, 4). 
Oppas: Wendy Stokvis, Hester 
Poorterman en Renske Immink. 
Collecten: kerk en onderhoud. 
Avondmaalcollecte: 
Rudolphstichting. Bloemen 
bezorgen: Alie van Lenthe

dedemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, 
Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 11 febr.: De 
Antenne 9.30 ds. K. van 
Staveren. Scholendienst. O.v.d.: 
Gerda Hofman. Organist: 
Hans Niezink. Gastpersonen: 
Hannie van Ringelestijn van 
Balen. Koster: Lefert Batterink. 
De Fontein 19.00 ds. J. de 
Haan, Ommen. O.v.d.: Ellen 
Kok. Organist: Freddy Bruins. 
Koster: Henk Zomer. Collecten: 
werelddiaconaat. Bij de uitgang: 
PKW. Kindercollecte: Ronald 
MacDonald Kinderfonds. Knd.: 
geen.
Zieken. CFH Hardenberg: dhr. 
G. Bloemberg, Nieuwewijk 31, afd. 
De Baander, k. 29; mw. F. Odink, 
Zwiersstr. 35, Zandpad, k. 6.
IJsselheem, Dokter van Heesweg 
2, Postbus 10400, 8025 AB Zwolle: 
mw. Van Faassen, De Valeriaan 50.
Röpcke Zweers Ziekenhuis J. 
Weitkamplaan 4/a, 7772 SE  
Hardenberg: mw. T. Damming-
Akkerman, Van Dedem Marke, k. 
242.
Van Dedem Marke 10 febr.: 
ds. Waalewijn. Organist: Arjen 
Hagels.
Activiteiten. 12 febr.: 
Huiskamertour ZW.
13 feb.18.45-19.45 uur: we 
oefenen Taizéliederen 2, 3 of 
4-stemmig afhankelijk van de 
deelname. Heb je ook zin om mee 
te zingen? Je bent welkom in de 
Antenne.

14 febr.: 20.00 uur: Yentil. We 
gaan naar ‘De Makelij’ aan de 
Julianastr. 75. Even voor 20.00 uur 
verzamelen we ons bij de ingang, 
want om 20.00 uur staat de koffie 
klaar. Het beloofd een interessante 
en afwisselende avond te worden!  
Neem gerust een vriendin of 
buurvrouw mee. Natuurlijk zijn 
ook nieuwe leden welkom! O ja, 
vergeet je portemonnee niet want 
er staan veel leuke spullen.
15 febr.: Huiskamertour 
ZW; 14.00 uur 50+-middag. 
Gastspreker: dhr. Verburg uit 
Zuidwolde, met verhalen en 
dia’s over de natuur en cultuur 
in Noorwegen. Mocht u graag 
gehaald willen worden bel dan 
tussen 12.00 en 13.00 uur met 
Tjerkje van der Meulen, tel. 
613643. Iedereen weer van harte 
welkom.
17 febr.: Huiskamertour NO; 
19.30 uur Biljarten NW 3 (De 
Corner).
Opgave Hongarije reis 2018. 
Van 28 april t/m 5 mei gaan we 
weer voor 1 week naar onze 
zustergemeente in Kisoroszi, 
Wie gaat er mee? Het wordt een 
superleuke week. Ontmoetingen, 
uitdagingen, eten aan de Donau, 
voor jong en oud. Er kunnen 
maximaal 32 mensen mee. Eigen 
bijdrage is € 200. Aanmelden kan 
tot 1 maart op wg.hongarije@
pkn-dedemsvaart.nl
Bestelling huispaaskaarsen 
2018. In de hal van de Van 
Dedemkerk, de Fontein en De 
Antenne liggen bestellijsten voor 
de huispaaskaarsen klaar van 4 
febr. t/m 25 febr. Wanneer de 
bestelling binnen is, kunt u de 
kaarsen in ‘De Antenne’ bij de 
koster afrekenen en afhalen. U 
wordt gebeld/gemaild wanneer de 
kaarsen binnen zijn. Voor verdere 
vragen kunt u terecht bij Ria Smit, 
tel. 615504 of via riasmit1@gmail.
com
40 dagenboekje. Dit jaar 
hebben we als thema gekozen 
voor ‘Onvoorwaardelijk Liefde’. 
Mede door uw financiële bijdrage 
voor dit boekje en door de 
opbrengst van de spaarbusjes, 
proberen we dit jaar 6 projecten 
financieel te ondersteunen. 
Zie bladzijde 2 van het boekje. 
Bijzondere aandacht gaat hierbij 
uit naar moeders wereldwijd. Als 
moeder wil je maar 1 ding voor 
je kind: een veilige plek om op 
te groeien en te spelen, hoop op 
een goede toekomst. We gaan 
op weg naar Pasen. We laten ons 
inspireren door het voorbeeld van 
Jezus, die Zijn onvoorwaardelijke 
liefde deelde. Wij vragen een 
vrijwillige bijdrage voor dit boekje 
van € 1,50. Dit kunt u deponeren 
in de busjes bij de uitgang. Deze 
opbrengst is ter dekking voor de 
gemaakte kosten en het meerdere 
gaat naar de projecten die in het 
boekje worden beschreven. Wij 
wensen u veel leesplezier.

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@
caiway.nl
Kerkdiensten 11 febr.: 10.00 
ds. R. van Hornsveld. Bediening 
H. doop. O.v.d.: groep D. Knd.: 
peuters: Nathalie Hofsteede en 
Annnemiek Rosman; groepen 
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Karin 
Kolkman, Mariek Jurjens en Wieke 
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berichten uit de gemeente 

Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

overijssel

drenthe

Terugkeer van de verloren zoon. Hij ontving mercy, geen straf, en ook grace: de waardigheid om weer zoon van de vader te zijn.  (Illustratie Julius 
Schnorr von Carolsfeld, 1873) 
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Jaspers. 16.30 Andersdienst. 
Deze keer zal ds. Elsinga met 
ons nadenken over het thema 
‘Waarom ga je naar de kerk?’ Vanaf 
16.15 uur staat er koffie klaar! 
Jong en oud van harte welkom. 
GK 19.00 ds. U. van Slooten, 
Ermelo. Gez. dienst. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA. 
Deurcollecte: kerk.
Zieken. Br H. Dubbink, 
Linderweg 7, blijkt na onderzoek 
ernstig ziek te zijn. Een operatie of 
behandeling is niet meer mogelijk. 
Vorige week is hij verhuisd naar 
het hospice Noetsele op het 
terrein van Krönnenzommer. Hij 
woont nu vlakbij zijn vrouw, zr. G. 
Dubbink-Schoppink, die sinds een 
paar maanden in Krönnenzommer 
verblijft. Dat was ook al moeilijk 
om niet meer samen te kunnen 
zijn. Daar komt dit nu bij. Het is 
zo een zware tijd voor hem, zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Br. Dubbink weet zich veilig bij de 
Here. Hij zij met hem en zijn gezin 
voor de tijd die komt.
We denken ook aan hen die liever 
niet in het kerkblad vermeld 
willen worden, maar wel kampen 
met ziekte of die wachten op een 
operatie of een operatie hebben 
ondergaan. De Here geve kracht 
om te dragen en herstel.
Gerrit van Beesten, ‘t Sumpel 
22, heeft na zijn operatie aan 
de galwegen veel last van 
terugkerende koortsaanvallen. 
In het ziekenhuis ontdekte men 
na onderzoek dat een zeldzaam 
voorkomende bacterie hiervan 
de oorzaak is waarvoor Gerrit 
nu met antibiotica behandeld 
wordt. We bidden dat Gerrit dit te 
boven mag komen en verder kan 
herstellen.
Patrick Zandberg, Smitstr. 29, 
heeft bij een ongelukkige val met 
een parachutesprong nabij Teuge 
scheuren opgelopen in zijn heup 
en bekken. Hij maakte die sprong 
om zijn brevet te continueren. 
Na opname in het ziekenhuis te 
Apeldoorn is hij enkele weken 
aldaar voor revalidatie naar 
Klimmendaal gegaan en lijkt hij 
goed te herstellen. Weekends 
is Patrick al thuis en hij hoopt 
binnenkort weer definitief naar 
Den Ham terug te keren met 
de mogelijkheid om hier met 
fysiotherapie verder te revalideren.
De PCOB nodigt u uit in het 
Herv. centrum ‘De Rank’ voor 

de bijeenkomst op 14 febr. 
Onderwerp: ‘Veilig Verkeer’. De 
aanvang is 14.30 uur, de zaal is 
vanaf 14.00 uur geopend. Iedereen 
hartelijk welkom.

gramsbergen
Contactpersoon: dhr. M. 
Pasjes, Goordijk 22, 7783 BB 
Gramsbergen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 11 febr.: 10.00 
ds. R. Biewinga. O.v.d.: mw. G. 
Drenth. Collecten: missionair 
Werk. Bij de uitgang: diaconie/
kerkbeheer. De Vlaswiek 10.30 
Josee Veldkamp. E-meeting. 
Collecte: missionair werk. Bij 
de uitgang: kerkbeheer. 19.00 
ds. L. Kramer, Hollandscheveld. 
O.v.d.: dhr. A. Noorlander. 
Collecte: kerkbeheer. Bij de 
uitgang: diaconie. Organisten: 
Margriet Nijenhuis, Harold Gossen 
en Gerrit Lennips. Knd.: geen. 
Huispaaskaars aansteken: Jari 
Klinkien.
Overleden. 26 jan. overleed 
op 69-jarige leeftijd dhr. Ubel 
Ottes, Acaciastr. (7783 AG). 
Jarenlang maakte Ubel deel uit v/d 
Gemeente. In later jaren vond hij 
met zijn Henny de weg naar de 
Heer in de Baptistengemeente in 
Hardenberg. We wensen Henny, 
hun dochter Miranda met haar 
Niels en hun dochter Eva Gods 
kracht toe in het gemis dat zich 
doet voelen.
Zieken. Overgegaan van het 
ziekenhuis in Hardenberg naar het 
CFH in Heemse: mw. T. Centen-
Huisjes.
In het CFH verblijft: mw. G. Vasse-
Tromp voor revalidatie.
Dhr. Bert Sloots, Leemkoele 6, 
is opgenomen in het UMCG te 
Groningen. (Hanzeplein 1, 9713 
GZ Groningen).
Mw. Nine Slatman-Seymonsbergen, 
De Rondweg 37, is in het ZGT 
te Almelo, ze verblijft op k. 402, 
Noord, Zilvermeeuw 1, 7609 PP 
Almelo.
CrossPoint is de kerk in de wijk 
Getsewoud in Nieuw-Vennep, 
maar dan anders dan anders. 
Een kerk zonder kerkgebouw. 
Een eigentijdse en warme 
gemeenschap die samen een 
verschil wil maken: zorgen dat 
mensen elkaar weer echt zien 
staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse 
contacten met buren, collega’s, 
sportmaatjes of overblijfmoeders 
zijn belangrijk. Crosspoint is één 
van de eerste pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Sinds de start in 
2004 is Crosspoint gegroeid tot 
een gemeente waar ongeveer 
250 mensen bij betrokken zijn. 
Crosspoint daagt mensen uit de 
wijk uit om volgeling van Jezus te 
worden, om met Hem te leven 
en om zich in te zetten voor 
Gods Koninkrijk. Er worden 
activiteiten georganiseerd zoals 
gezamenlijke maaltijden, een 
kerstwandeling, sport en spel, 
kleine groepen en tienerwerk. De 
contacten met statushouders in 
de wijk is aanleiding geworden 
om te starten met een nieuwe 
pioniersplek, House of Joy, die 
zich vooral richt op deze groep 
nieuwe Nederlanders. Steun 
met uw collecte deze en andere 
pioniersplekken. Zodat op nog 
meer plekken een levende 
gemeenschap van gelovigen een 
plek kan vinden.
Het Buddy Project Hardenberg 
(van Diaconaal Platform 
Hardenberg) kreeg een vraag 
vanuit Vluchtelingenwerk 
Hardenberg. Deze vraag staat 
hieronder verwoord. Harreveld 
ligt ongeveer 90 km vanuit 
Hardenberg. De vraag is of er 
mensen bereid zijn te rijden 
met een Syrisch echtpaar van 
Hardenberg naar Harreveld en 
terug? (tegen benzine kosten 
uiteraard). Het gaat om vervoer 
op zaterdag of zondag. De 
zoon van dit echtpaar zit in 
een instelling en de gemeente 
vergoedt 1x reiskosten per week. 
De zoon heeft het echter nodig 
om de ouders veel vaker te zien 
dat 1x per week, ook ouders 
willen hun zoon graag vaker 
zien. Openbaar vervoer is voor 
hen geen optie (3 uur heen, 3 
uur terug, ouders hebben nog 
3 kinderen). De chauffeur zal 
dan in Harreveld 1 of 2 uurtjes 
moeten wachten voordat men 
terug kan rijden. Ik hoor graag 
van u. Met vriendelijke groet, 
Irene Zweers. Maatschappelijk 
begeleider, Vluchtelingenwerk 
Oost Nederland, VW Hardenberg 
decentraal, Nijenstede 2, 
7772 CW Hardenberg, tel.: 
0683121148, email: izweers@
vluchtelingenwerk.nl
Jarig D.V. 11 febr.: mw. 
A. Wilpshaar-Lennips, 
Holthemereschweg 10, 7787 ER 
Holtheme: 95 jaar.
11 febr.: dhr. A. Croezen, De 
Schakel 13, 7783 EN Gramsbergen: 
81 jaar.

14 febr.: dhr. L. Huisjes, 
Hattemattestr. 20, 7783 BN 
Gramsbergen: 88 jaar.
15 febr.: mw. M. van der Haar-ten 
Caat, Het Weerdje 12, 7783 CT 
Gramsbergen: 88 jaar.
17 febr.: mw. D. Westerman-
Meier, Goordijk 11, 7783 BA 
Gramsbergen: 81 jaar.

Hardenberg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. 
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Zieken. Mw. 
Alie Odink, Kometenlaan 2, heeft 
te horen gekregen dat ze uit 
behandeld is. Erg verdrietig, maar 
gelukkig heeft ze na de laatste 
bestralingen nergens last van. 
We hopen dat ze nog een goede 
tijd met haar man Albert Jan, de 
kinderen en kleinkinderen heeft. 
Met elkaar gaan ze de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet. Zij en 
Albert Jan ervaren veel kracht en 
rust uit hun geloof. Laten we als 
gemeente liefdevol om hen heen 
staan.
Dhr. J. Olsman, Rembrandtstr. 
14, heeft de afgelopen week met 
longontsteking in het ziekenhuis 
gelegen. Hij is gelukkig weer thuis, 
maar erg moe. We wensen hem 
een voorspoedig herstel toe.
Heel hartelijk bedankt voor 
het prachtige bloemstuk dat we 
mochten ontvangen. Arend en 
Riena Boertien, Spaanskamp 28.
Heemse West. Overleden. 24 
jan. is dhr. Harm Arend Mulder 
overleden. Hij verbleef sinds 
2 weken in het Vechtdalhuis. 
Daarvoor woonde hij vanaf 1947 
aan de Polenweg (9). Harm Mulder 
is ruim 96 geworden. ‘Hoe ouder 
je wordt, hoe dichter bij Jezus,’ 
zei hij. We denken aan zijn (klein)
kinderen en allen die hem moeten 
missen.
Zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, 
Polenweg 5, verblijft in Oostloorn.
In het Hardenbergse ziekenhuis 
verblijft dhr. E. Vedelaar, 
Jachthuisweg 4.
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft 
in Aleida Kramer te Coevorden.
In het CFH verblijven mw. M. 
Slotman-Pullen, Ulfershof 12 en 
mw. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. 
Schuitestr. 80.  We denken ook aan 
allen die zorgen hebben binnen 
hun gezin, familie of vriendenkring. 
Vergeten we de zieken niet in 
onze aandacht en gebeden!
Marslanden. Overleden. 
25 jan. overleed Miep van der 

Berg-Vonk op de leeftijd van 88 
jaar. Ze woonde de laatste tijd 
in Oostloorn samen met haar 
man Henk, daarvoor aan de 
Schoutenhof. Miep geloofde dat 
ze na dit leven naar God zou 
gaan. De afgelopen jaren waren 
er veel lichamelijke ongemakken 
en had ze veel verdriet om het 
overlijden van haar dochter 
Annemarie. Moge God met Henk, 
de kinderen en kleinkinderen 
zijn. De begrafenis was dinsdag 
op begraafplaats Kranenburg te 
Zwolle.
Zieken. We denken aan allen die 
zorgen hebben binnen hun gezin, 
familie of vriendenkring.
Geboren. Op 15 januari is Noud 
Anne Meijer, Van Coeverdenstr. 33, 
geboren. Zoon van Paul en Lydia 
en broertje van Sherien en Jade. 
Lydia is vorige week thuisgekomen 
en Noud verblijft nog in het 
ziekenhuis. We feliciteren hen met 
hun zoon en wensen Paul, Lydia en 
familie veel kracht toe en hopen 
dat Noud gauw naar huis mag!
Centrum-Noord. Zieken. 
Dhr. P. Roosjen is weer thuis 
(Wulpstraat) na een zware 
operatie in het UMC te 
Groningen. Hij zal het nog wel een 
tijdje rustig aan moeten doen om 
verder te herstellen. Dat betekent 
voor ons: kalm aan met bezoek en 
telefoontjes. Een kaartje is ook al 
mooi!
In het hospice verblijft dhr. G. 
Lenters (Havenweg).
Voor revalidatie zijn in het CFH: 
mw. Hoogeveen (Havenweg); 
dhr. Klokkers (Pothofweg); dhr. 
Compagne (Badhuisplein).
Mw. Kingma is weer thuis 
(Havenweg).
Mw. Lenters-Lammerink verblijft 
nu op de p.g.-afd. in het CFH.
We zijn blij te kunnen melden dat 
mw. Klifman-Stoof (De Mulderij) 
het wijkteam van CN-11 is komen 
versterken.
Centrum-Zuid. Zieken. Mw. 
Segger (Parkweg 101) verblijft in 
het CFH om aan te sterken.
CFH, revalidatie unit 1: mw. J. 
Westerman-Willering, Stationsstr. 
18.
Mw. G. Segger-Kolthoff, Parkweg 
101, verblijft in het CFH, 
revalidatie unit 5.
Medisch Spectrum Twente, 
Enschede: dhr. B. Spijkers, 
Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Jenny Altena, Stationsdwarsstr. 1, is 
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Joop werd gebo-
ren in Rotterdam 

en begon al op jonge leeftijd met 
boksen. Vooral zijn vader zette 
hem daartoe aan. “Ik ben heel ver 
gekomen, ben Nederlands kam-
pioen Thaiboksen, full contact en  
Europees bokskampioen. Ik heb 
nog steeds mijn eigen kickbox-
school. Al mijn leerlingen weten 
van mijn verleden. Veel van hen 
kennen mijn boek Knock Out.” 
Onlangs beleefde dit boek zijn  
21e druk. Naar schatting hebben 
zo’n kwart miljoen mensen het 
gelezen. 

geweld
De 121 bokswedstrijden die Joop 
speelde, heeft hij bijna allemaal 
gewonnen. “Ik was voor de wed-
strijden altijd zenuwachtig. Niet 
vanwege mijn tegenstander, maar 
meer omdat ik bang was te ver-
liezen. Dan zou ik bij mijn vader 
gezichtsverlies lijden.”
In het gezin waarin Joop samen 
met zijn anderhalf jaar oudere 
broer opgroeide, was liefde ver te 
zoeken. “Geweld was aan de orde 
van de dag. Mijn vader sloeg mijn 
moeder regelmatig in elkaar. Eén 
keer was het zo erg dat ze een 
half jaar in het ziekenhuis heeft 
gelegen. Zij kon niet veel uitrich-
ten. Ik denk dat 
ze niet capabel 
genoeg was om 
ons op te voe-
den, hoewel ze 
wel haar best 
deed. Ze heeft mijn bekering nog 
meegemaakt, vond het mooi dat 
ik de keuze voor het geloof heb 
gemaakt. Maar ze schaamde zich 
ook voor mijn verleden. Met mijn 
broer heb ik wel contact, maar 
hij is minder enthousiast. Hij kon 
vroeger niet zo goed leren, ter-
wijl ik dat wel kon en door mijn 
bokstalent een gevierde jongen 
was. Daarom heeft hij een min-
derwaardigheidsgevoel. Nu ik als 
bekende christen in de schijnwer-
pers sta, speelt dat ook weer. Na 
de scheiding van mijn ouders ging 
mijn broer met mijn moeder mee, 
ik met mijn vader.” Joops beide 
ouders zijn inmiddels overleden.   

Vrouwen
Joop Gottmers is eerder ge-
trouwd geweest. Dat huwelijk liep 
echter op de klippen. Mijn eer-
ste vrouw heb ik om vergeving 
gevraagd voor alles wat ik haar 
heb aangedaan, maar ze is nog 
steeds boos. Ik vind het jammer 
dat ze mijn boek niet wil lezen. 
Als ze dat zou doen, zou haar veel 
duidelijk worden. Ik ben inmid-
dels vijftien jaar getrouwd met 
een lieve vrouw. Ik zie het als een 

wonder dat ze mij wilde. Na mijn 
heftige leven wilde geen enkele 
vrouw met me omgaan. Maar zij 
heeft me geleerd wat liefde is, ter-
wijl ik daarvoor nooit liefde had 
gekend.” Vroeger had Joop overi-
gens niet te klagen over aandacht 
van vrouwen. “Integendeel. Ik heb 
met misschien wel honderd vrou-
wen het bed gedeeld. Zij waren 
geen criminelen, maar vonden het 
criminele circuit wel interessant. 
Ze kwamen niet op mij af uit lief-
de, maar omdat ze die beroemde 
spierbundel wel eens wilden ont-
moeten. Ik walgde van hen. Zij 
zagen de krachtpatser, maar niet 
de gevoelige Joop die ik eigenlijk 
altijd ben geweest.”  

gepest
Op school in Halsteren werd Joop 
- als Rotterdams jochie - gepest. 
“Ik werd ook vernederd door de 
leerkrachten. Hierdoor en door 
de situatie thuis ben ik enorm 
beschadigd. Tegen kinderen die 
gepest worden, zou ik willen zeg-
gen: ga niet af op het oordeel van 
anderen. Wie zijn zij dat zij over je 
mogen oordelen? Alleen God mag 
dat. Je bent uniek. Wat anderen 
over je zeggen als ze pesten, is een 
leugen.” 

In zijn jeugd raakte Joop verslaafd 
aan drugs en alcohol en kwam 
terecht in het criminele circuit. 

“Het werd steeds 
erger. Ik bezat 
dure huizen. Er 
ging veel, heel 
veel geld door 
mijn handen en ik 

handelde in drugs. Ik was zeer ver-
slaafd. Op een gegeven moment 
spoot ik wel veertig keer per dag. 
Ik woonde boven, omdat crimine-
len me beneden zouden zien en 
me zouden vermoorden.” 

in de cel
“Op 3 mei word ik 55 en het is 
die dag exact twintig jaar geleden 
dat ik mijn eerste zelfmoordpo-
ging deed. Mijn dochter Melanie 
was anderhalf. Ik dacht dat ze 
beter af was zonder mij. Mijzelf 
ombrengen was het laatste wat 
ik voor haar kon doen. Ik felici-
teerde de drugs - zij hadden van 
me gewonnen… Ik drukte een 
pistool tegen mijn hoofd, maar 
precies op dat moment ging de 
deurbel en stonden leerlingen van 
de boksschool op de stoep om 
me geluk te wensen. Later die dag 
ging ik zwaaiend met mijn pistool 
de straat op en dook onder. Na 
zeven weken werd ik gearresteerd 
en veroordeeld tot zestien jaar cel 
vanwege het bezit van een drugs-
laboratorium. Inmiddels was ik een 
antiquair tegengekomen die tegen 
me zei: ‘Jij hebt geen rust.’ Ik zei: 
‘Vind je het gek? De halve Neder-

landse politiemacht zit achter me 
aan.’ Maar hij bedoelde dat ik God 
nodig had. Bij Hem kon ik rust vin-
den. Ik lachte deze man uit. Ik had 
totaal niks met geloof. Mijn vader 
had dat er in geha-
merd. Zelfs bijge-
loof kwam er bij 
hem niet in. Ik was 
één keer in een 
kerk geweest en 
had de pastoor uitgelachen, omdat 
ik vond dat hij zo’n rare jurk aan 
had. Ik werd er meteen uitgezet.” 
Tijdens een tweede zelfmoord-
poging, waarbij hij een overdosis 
drugs nam, zag Joop zichzelf in een 
tunnel verdwijnen. “Aan het eind 
stond die man weer die me eerder 
al van God vertelde. Hij heeft me 
verder geholpen.” Er gebeurden 
meer bizarre dingen. Zo zat hij zijn 
gevangenisstraf niet uit, maar kwam 
hij na drie maanden vrij vanwege 
een mislukte DNA match. “Na mijn 
bekering werd ik helemaal gek. 
Ik wilde ik nog maar één ding, de 
mensen van God vertellen.” 

Lezingen
Joop woont met zijn vrouw in het 

Zeeuwse Tholen en is daar lid van 
de Christengemeente De Oes-
terschelp. “Met dochter Melanie 
is alles goed gekomen, ze is trots 
op me.” Tijdens lezingen op scho-

len, jongerenclubs 
of kerken vertelt 
Joop over zijn 
leven en geloof. 
Ook was hij diver-
se keren te zien op 

tv. De opbrengst van al die activitei-
ten gaat naar Stichting De Goede 
Aarde. “Via deze stichting krijg ik 
elke maand salaris.” 
Is het niet vreemd om van giften 
te leven, terwijl hij vroeger gewend 
was aan extreme rijkdom? “Ik was 
schathemeltjerijk, maar hád eigen-
lijk niks… Ik ben nu veel rijker. Ik 
heb God gevonden en dat is me 
alles waard. Ik was op weg naar de 
ondergang, maar heb nu rust en 
vrede in mijn hart.” 

Hulp
Tijdens zijn lezingen waarschuwt 
Joop met name de jeugd tegen de 
gevaren van alcohol en drugs. “Je 
hebt geen idee wat dit allemaal 
doet met je hersenen. Je gaat er 

hele rare dingen van doen. Ik waar-
schuw ook tegen pesten. Leer-
krachten en jongerenwerkers die 
signalen opvangen, moeten ingrij-
pen. Pesten veroorzaakt later in je 
leven veel ellende. Je wordt er heel 
eenzaam van. Ik  bind jongeren ook 
op het hart dat ze hulp moeten 
zoeken als er thuis iets niet in orde 
is. Een stabiele thuisbasis, waar 
liefde de boventoon voert, is heel 
belangrijk.” 
Hoe reageren jongeren eigenlijk op 
zijn verhaal? “Ze luisteren en mer-
ken dat alles doorleefd is. Ik ben 
immers ervaringsdeskundige.”

Zijn strafboek is net zo dik als de Bijbel…. Het leven van Joop Gottmers 
verliep extreem en is getekend door drugs, geweld en criminaliteit. Na 
een zelfmoordpoging greep God hem echter in de kraag. “Ik geloof dat 
Hij al die toestanden in mijn leven heeft toegelaten, zodat ik van Hem 
zou gaan getuigen.” 

“ik hEb  god gEvondEn En dat is 
mE allEs waard.  ik was op wEg 

naar dE ondErgang maar hEb nu 
rust En vrEdE in mijn hart.” 

dE man zEi tEgEn mij: “jij hEbt 
gEEn rust.” ik zEi: “vind jE hEt 

gEk? dE halvE nEdErlandsE 
politiEmacht zit achtEr mE aan.”

Joop Gottmers: “Ik was schathemeltjerijk, 
maar ben nu veel rijker ”

Bokskampioen wordt drugsbaron wordt christen 

Joop Gottmers zien en 
horen? Op 20 februari  
is hij te gast in de  
Dorpskerk in Wierden, 
aanvang 19.00 uur.  
Niet geschikt voor kinde-
ren onder de twaalf jaar. 

Meer informatie:  
stichtingdegoedeaarde.nl

door L. PoLHuys, 

deVenter

“Vrouwen zagen de krachtpatser, 
maar niet de gevoelige Joop die ik 
eigenlijk altijd ben geweest.”
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Zaterdag 10 februari
eo | nPo2 | 18.40
de Verandering
In de Verandering het verhaal van 
Robert van Aken en Ester. Zij krij-
gen een relatie, die zich kenmerkt 
door veel ruzie, seks en drugsge-
bruik. Ester beseft dat dit zo niet 
langer door kan gaan en ze begint 
een gebed te bidden. Dat heeft 
enorme gevolgen.

Zondag 11 februari
eo | nPo2 | 09.10
nederland zingt op Zondag
Vanuit de St-Catharijnekerk  
in Brielle klinkt er geweldige 
samenzang o.a. het lied:  
’Stil maar, wacht maar, alles wordt 
nieuw’.

Zondag 11 februari
kro-nCrV | nPo2 | 22.35
glaasje Vieux
In Kruispunt vertellen, Gerrie, 
Dina en Wim ( 55-plussers) open-
hartig over hun alcoholverslaving 
en hoe moeilijk het was om uit-
eindelijk de stap te zetten om 
hulp te zoeken.

maandag 12 februari
kro-nCrV | nPo1 | 22.10
memories
Vanaf maandag 12 februari start 
het programma  Memories.  
Het zijn stuk voor stuk prachtige 
herinneringen, waarbij de liefde 
soms nog zo duidelijk zichtbaar  
is.

dinsdag 13 februari
kro-nCrV | nPo1 | 22.20
de rijdende rechter
Meneer de Boer in Dalfsen  
heeft een enorme ruzie met zijn 
buren over het vrije uitzicht  
vanuit zijn riante villa. Mr Reid 
reist af naar Dalfsen en gaat de 
zaak bekijken.

woensdag 14 februari
eo | nPo2 | 22.55
onze manier van leven
Onze manier van leven volgt de 
oprichters van politieke partij 
Denk, in aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van maart 
2017.

donderdag 15 februari
kro-nCrV | nPo2 | 20.25
Het gas
In deel 3 van De Klimaatkante-
laars Het Gas kijkt Brandpunt+ 
naar het vermaledijde gas. ”We 
moeten van het gas af”, roept 
minister Wiebes. Maar is er een 
alternatief.

Vrijdag 16 februari
aVrotros | nPo2 | 19.15
gort’s wijnkwartier
Wijnboer Gort geeft antwoord 
op prangende vragen van kijkers 
over alles wat met wijn te maken 
heeft.

Hij slingert naast 
me op zijn splinter-

nieuwe fietsje. 
“Gabriël oppassen”, roep ik. 
Kinderen halen en brengen is niet 
bepaald mijn hobby. Zo’n tocht 
van school naar huis vind ik een 
crime. Angstig kijk ik van links 
naar rechts en voor me en achter 
me. Duizend gevaren doemen op. 
IJzingwekkend grote vrachtwagens 
met reuzewielen die je kleinkind 
zomaar kunnen vermorzelen. Of 
driftige auto’s die zich gedragen als 
dictators. Voorzichtig laveer ik met 
mijn kleinzoon door de niet afla-
tende verkeersstroom. “Gabriël 
oppassen.” 

Hoe vaak ben ik vroeger niet 
over deze weg heen en weer 
gefietst met mijn eigen kin-
deren, die dezelfde school 
bezochten als hun kinderen 
nu. Was ik toen ook zo bang? 
Dat herinner ik me niet. Ik 
vermoed eigenlijk dat oma’s 
overal gevaren zien die hun 
geliefden bedreigen. 

Als familie zijn we uitgebroken 
in menigte. Al die dierbaren zijn 
bezig hun eigen weg te zoeken. 

En op die weg kun je er zomaar 
eentje kwijtraken. Een ongeluk 
schuilt in een klein hoekje, ook 
op weg van school naar huis. En 
ook als jij als grootouder even de 
verantwoordelijkheid hebt over-
genomen. 

Op een rustiger stukje stelt 
Gabriël me gerust.  

“Oma, als ik onder de auto kom 
en als ik dan dood ga, dan is dat 
toch helemaal niet erg.”
Och jochie toch, je moest eens 
weten. Ik ril bij het idee.
“Hoezo”, vraag ik zo neutraal 
mogelijk. 
“Nou, dan ga ik toch naar Jezus?”
“Ja vent, dat is zo. Maar wij wil-
len je nog echt niet graag missen, 
hoor.”
Is dat een fout antwoord? Het 
kind heeft immers gelijk? Toch stel 
ik het me maar liever niet voor.

“U gaat ook huilen als ik in een 
formule 1 auto stap, hè”, begrijpt 
hij; ik heb niets over huilen gezegd.
“Zeker weten”, griezel ik. 

Thuis eten we samen een boter-
ham, het is zijn vrije woensdagmid-
dag. Op zijn eigen TrippTrapp zit 
hij aan het hoofd van de tafel, net 
zoals toen hij nog bij ons in huis 
woonde. Hij staart gefascineerd 
door het raam, met uitzicht op 
een paar bomen; twee eekhoorn-
tjes rennen achter elkaar aan en 
springen van tak naar tak. 
“Hoe was het op school?”
Hij rukt zich los van de spelende 
beestjes buiten. 
“Juf heeft over Baäl verteld, dat is 
een afgod van vroeger, hè oma.”
Dat beaam ik. En we praten over 
afgoden van nu. 
“Auto’s bijvoorbeeld.” 
Auto’s? “Maar oma, ik hou zo van 
sportwagens.”
“Maar je houdt toch niet meer van 
sportwagens dan van Jezus?” 
Nee hoor, oma kan gerust zijn.  
“Ik ben een gelovig jongetje.”
Dan laat de kleine gelovige zich 
van z’n stoel glijden en wijst naar 
die andere afgod. 
“Mag ik nu op de iPad?”
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Formule 1 auto
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gezi(e)n 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door wiLLemke 

wieringa, wierden

door ds. a. Hekman, assen

Paulus. onze liefste vijand. 
karen armstrong. Uitg. Hollands 
Diep,  Amsterdam 2016. Prijs € 20
De auteur laat de grote rol zien 
die Paulus vervuld heeft in de ont-
wikkeling van het christendom. Zij 
belicht Paulus’ verhalen in de con-
text van de politieke situatie in het 
Romeinse rijk. Hierdoor krijgen de 
brieven van Paulus een historische 
omlijsting. Opvallende constate-
ringen zijn dat recent onderzoek 
aantoont dat Luthers interpreta-
tie van de rechtvaardiging door 
het geloof niet overeenstemt met 
Paulus’ ideeën erover. Het is geen 
centraal thema in zijn denken. Ook 
de vrouwvijandige houding wordt 
ten onrechte aan Paulus toege-
schreven. Evenzo staat Augustinus’ 
leer van de erfzonde ver af van 
Paulus’ gedachtegoed.

willem van oranje.  
de opportunistische Vader 
des Vaderlands. aron brouwer 
en marthijn wouters.  
Uitg. Nw A’dam, Amsterdam 2017 
Prijs € 20
Beide auteurs zijn historici. Dit 
boek is grotendeels gebaseerd op 
persoonlijke notities en geschrif-
ten van Willem van Oranje, en op 
de 13.000 brieven die hij heeft 
geschreven of die aan hem zijn 
gericht.  Het beeld dat zij van Wil-
lem van Oranje schetsen stata 
haaks op dat wat wij altijd gewend 
waren. Niet de grote bevrijden of 
idealist, maar een opportunist. Hij 
veranderde regelmatig van geloof 

om zaken voor elkaar te krijgen, 
organiseerde volksoproeren, zette 
land onder water en wilde zichzelf 
uitroepen tot alleenheerser. De 
pragmatische prins deed er altijd 
alles aan om zijn bezittingen uit te 
breiden en zijn machtspositie en 
familienaam te vestigen en te ver-
sterken. Hij bedreef tweefronten-
diplomatie. Wanneer zijn persoon-
lijke belangen veranderden, dan 
wisselden daarmee zijn politieke 
agenda en zijn standpunten. Con-
clusie van de auteurs is dat Willem 
zijn geloofwaardigheid als volks-
verenigende held heeft verloren.  
Zij mogen dan wel kanten van Wil-
lem van Oranje laten zien, die niet 
zozeer bekend waren. Overeind 
blijft staan dat hij door zijn optre-
den en gevoerde politiek, slim, 
diplomatiek en opportunistisch de 
vrijheidsstrijd voor de Nederlan-
den heeft gevoerd. Het heeft hem 
zelf persoonlijk geld gekost, het 
leven van zijn broers en zijn eigen 
leven. Hij verdient geen eenzijdig, 
wel een genuanceerd beeld.

rusland, oekraïne en de 
krim. anton kruft. Uitg. Aspekt, 
Soesterberg 2016. Prijs € 18,95
De auteur is econoom en histo-
ricus. Hij beschrijft hoe Rusland, 
Oekraïne en de Krim zich als 
machtscentra door de eeuwen 
heen hebben ontwikkeld. Ook 
hoe de onderlinge relatie tot op 
heden een rol spelen in de huidige 
regionale problematiek. Om tot 
een oplossing van de problemen 
te komen acht hij begrip voor 
elkaars overwegingen essentieel. 
Er zal gezocht moeten worden 
naar overlappende belangen. In 
kort bestek levert de auteur ons 

geschiedenis van een belangrijk 
deel van de wereld. Een handig 
handboek bij actuele problematiek.

keerpunten of  wat heeft het 
christendom werkelijk te zeg-
gen? eugen drewermann. Uitg. 
Damon, Budel. 2015. 408 blz. Prijs 
€ 29,90
Eugen Drewermann is theoloog, 
psychotherapeut en succesvol 
schrijver in Duitsland. Hij bekri-
tiseert de overtuiging die in de 
kerkgeschiedenis overheerst, 
namelijk dat objectief vastgesteld 
kan worden hoe we God moeten 
begrijpen en wat de verlossing 
door Christus betekent. Hij gaat 
uit van de symbolische uitleg van 
bijbelse verhalen en de christelijke 
geloofstaal. Religieuze voorstel-
lingen zijn per definitie beeldend 
en als zodanig niet vast te leggen 
in objectieve kennis. De leer van 
de Drievuldigheid van God gaat 
terug in de godsdienstgeschiedenis 
van de volkeren en in de voorstel-
lingswereld van het onbewuste 
van de menselijke ziel. Zonder de 
overdracht van de oud-Egyptische 
voorstellingen van het zoon-van-
god-zijn van de koning op de per-
soon Jezus als de Christus zouden 
alle theologische triniteits-specu-
laties geen enkel aanknopingspunt 
hebben. Jezus leerde zijn volge-
lingen de grondhouding van het 
vertrouwen van waaruit hij zelf 
wezenlijk leefde. Centraal is dat 
Jezus ons leert niet langer te leven 
vanuit angst voor de wereld, voor 
onszelf en anderen, maar vanuit 
het vertrouwen op God. Vertrou-
wen vervangt de angst. De evan-
gelisten vertellen over Jezus in de 
vorm van legendes en mythisch 

geformuleerde verhalen. De theo-
logie maakt de fundamentele fout 
om overal in haar dogmatische 
geloofsformuleringen een verlan-
gen te manifesteren naar het his-
torisch en metafysisch objectieve. 
Alle mythisch-legendarische beel-
den van de Bijbel worden zo tot 
veronderstelde feiten verklaard en 
als schijnbaar rationele begrippen 
verheerlijkt. Drewermann gaat bij 
de weergave van de christelijke 
leer uit van het subject van elk 
individu. Hij exegetiseert als psy-
chotherapeut en verklaart de bij-
belse gegevens vanuit een mytho-
logische voorstellingswereld. Het 
is de vraag of wij de Bijbel vanuit 
de mens moeten uitleggen of zien 
als een openbaring van Gods kant. 
De moeilijkheidsgraad van het 
boek is zo hoog dat het voor de 
doorsneelezer moeilijk te behap-
pen is.

boekbesprekingen

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuws Voor Het gZ?
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bundel ‘Ik wou dat ik een mandje had’. Bestellen?  

Maak € 7,95 over op nr 43 78 42 215 tnv Topic Creatieve  

Communicatie te Wierden.

afgelopen week geopereerd. Het 
is goed verlopen en nu moeten ze 
wachten op de uitslagen.
Bedankt. Ik ben ontzettend 
dankbaar met de bloemen uit de 
kerk. Geweldig mooi! Mw. Bakker, 
Salland 52.
Wijk Baalder. Onlangs 
hield ik een Baalderdienst op 
verzoek van gemeenteleden een 
themadienst over ‘geweld in het 
oude testament’. Dat thema riep 
veel op. Ik wil gemeenteleden 
uit andere wijken die het thema 
boeiend vinden de gelegenheid 
geven om de dienst ook mee 
te maken en daarom vul ik de 
avonddienst op 11 febr. met dat 
spannende thema: geweld in het 
oude testament.
11 febr. om 10.00 uur wordt er 
voor de 2e keer een  top2000-
kerkdienst in sporthal ‘De Kamp’ 
in Baalder gehouden. In de 
Top2000 staan veel nummers met 
inhoud: nummers die emoties 
teweegbrengen, kippenvel geven 
en herinneringen oproepen. 
Sommige nummers gaan expliciet 
over geloof of God, andere 
nummers gaan over belangrijke 
levenservaringen als liefde, dood 
en troost. Iedereen heeft in 
december kunnen stemmen op 
zijn of haar top 3 uit de Top2000. 
Zowel de NJOB-band als het 
liedboekkoor werken mee aan 
deze dienst. De voorganger is ds. 
Wim van der Wel. Er is oppas 
aanwezig voor de kleintjes. Omdat 
er geen lange overdenking is, 
mogen de kinderen in de kerk 
blijven. Zij kunnen tijdens de 
dienst gaan kleuren. Na afloop 
van de dienst is koffie, thee, ranja 
en wat lekkers. Wij hopen er met 
elkaar een mooie muzikale dienst 
van te maken!
Baalderveld. Zieken. Gerrit 
Veurink, Boterbloem 101, verblijft 
in het UMCG (afd. E2, k. 95).
Jarig. 5 febr.: dhr. H. Meier, 
Admiraal Helfrichstr. 91, 7772 BZ 
Hardenberg: 85 jaar.
5 febr.: mw. R. Weiden-ter Horst, 
Hofweg 72, 7772 GJ Hardenberg: 
84 jaar.
5 febr.: dhr. S. Bouma, 
Hardenbergerweg 43/I, 7696 BD 
Brucht: 82 jaar.
5 febr.: mw. E. Borger-Reefmann, 
Grensweg 8, 7778 HB Loozen: 82 
jaar.
7 febr.: mw. A. Dorman-Lenters, 
Wulpstr. 9, 7771 AD Hardenberg: 
80 jaar.
8 febr.: dhr. W. Breunesse, J.C.J. 
van Speykstr. 14/005, 7772 ZC 
Hardenberg: 88 jaar.
8 febr.: mw. M. Warnink-de Vos, 
Burg. Bramerstr. 192, 7772 CE 
Hardenberg: 86 jaar.
8 febr.: mw. H. Knol-Eggengoor, 
Jan Weitkamplaan 20, 7772 SE 
Hardenberg: 82 jaar.
10 febr.: mw. J. Ringenier-Veneberg, 
M. zn Trompstr. 18, 7772 ZH 
Hardenberg: 83 jaar.
11 febr.: dhr. J. Wesselink, 
Hondsdraf 34, 7772 LZ 
Hardenberg: 81 jaar.

Lutten/sLagHaren
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN 
Lutten
Kerkdiensten 11 febr.: 
Kruiskerk 9.30 ds. J. Post, 
Wierden-Lutten. O.v.d.: mw. 
R. Kerkdijk. Organist: dhr. 
J. Lamberink. Oppas: dhr. A. 
Potgieter en dhr. L. Kampjes. 

Ontvangstcomité: fam. J. 
Nijland. Flame: mw. A. Niezink en 
mw. A. Gerritsen. Beamer: dhr. 
T. Euvink. 19.00 ds. J. Oosterwijk, 
Wezep. O.v.d.: mw. R. Kerkdijk. 
Organist: dhr. R. Kooiker. M.m.v. 
het koor Risja.
Jarig. 5 febr. 1940: dhr. C. Zweers, 
Anerweg Noord 56, 7775 AT 
Lutten.
5 febr. 1936: dhr. J. van 
Engelenhoven, Rheezerveenseweg 
61, 7797 HB Rheezerveen.
10 febr. 1943: dhr. W. de Vries, 
Zwarte Dijk 19, 7775 PA Lutten.
11 febr. 1940: mw. G. Vogelzang-
Wolf, Coevorderweg 143, 7781 PB 
De Krim.
Zieken. Mw. C. Polman-Klok, 
Meidoornstr. 55, verblijft tijdelijk 
ter revalidatie in het CFH.
Mw. Soer-Stoffers (Anerweg-
Noord 136, 7775AW Lutten) 
verblijft op revalidatie afd. 2 K17 
in zorgcentrum CFH (Rheezerweg 
73, 7771 TD, Hardenberg). Indien 
u haar wilt bezoeken graag even 
contact opnemen met haar zoon 
Johan Soer (tel. 06-15448618).
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 
7775PD Lutten) verblijft in 
Revalidatiecentrum Het Roessingh, 
afd. 2, k. 10 (Roessinghsbleekweg 
33, 7522 AH Enschede).
Mw. G. Schraa-Naber 
(Het Weerdje 9, 7783 CT 
Gramsbergen) is ernstig ziek. Wij 
wensen alle zieken Gods kracht 
en nabijheid toe.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen: vanuit de 
Kruiskerk naar fam. P. Ringenier, 
Gedempte Schuinesloot 6, 
Slagharen.
Vanuit de Lantaarn naar mw.: 
Slager Dedemsvaartseweg Zuid 
85.
Vanuit de Kapel naar Monique 
Belt, Boekweitstr. 18, Slagharen.
Jubileum. Hans en Betsy 
Luijmes-van der Linde, 
Schuineslootweg 144, 7777 
ST Schuinesloot, hopen op 10 
februari a.s. te gedenken dat ze 
40 jaar getrouwd zijn. Ze zijn hier 
dankbaar voor en we wensen hun 
met kinderen en kleinkinderen 
een fijne dag, alle goeds en Gods 
zegen voor de toekomst.
Vrouwenclub ‘Sjaloom’. 7 
febr. komen we weer bij elkaar 
om 19.45 uur in Pro-Rege. Sina 
Lamberink heeft het onderwerp 
‘Verheerlijking’ uit nr. 4 van In 
Gesprek. Spel en dagsluiting: Rita 
Leenders.

mariënberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 ds. B. 
v/d Weg, Nijverdal. 19.00 ds. L. van 
Rikxoort. O.v.d.: dhr. E. Kelder. 
Gastheer: J. Hans. Diakenen: 
A. Visser en W. Wittenberg. 
Collecten: stg. Mensenkinderen, 
kerk en gebouwen.
Meeleven. Er zijn dit keer geen 
gemeenteleden die met name 
genoemd worden, dat wil niet 
zeggen dat er geen meeleven 
nodig is, in tegendeel. Er zijn 
mensen bezig met kuren, mensen 
die zorgen kennen over hun 
gezondheid, werk, kinderen, 
ouders, familie. Er zijn genoeg 
dingen waar we aandacht aan 
kunnen schenken. Maar ik hoop 
dat u mag ervaren dat: Als God 
ons over rotsachtige wegen 

laat gaan, Hij zorgt voor stevige 
schoenen.
Tekst. Bijna iedereen wil 
de wereld veranderen, maar 
slechts weinigen willen zichzelf 
veranderen.

ommen
Contactpersoon: Wim Westerhuis, 
Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 11 febr.: 
Bouwstraat 9.30 ds. K. Jelsma. 
Lector: dhr. F. Jansen. Organist: 
dhr. A. Huetink. Zondagskind: 
Bjorn Dunnewind. Oppas: 
aanwezig. Collecten: 1. Beeld 
en geluid. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
kerkelijke gebouwen en zending. 
19.00 CrossPointdienst. Collecte: 
voedselbank.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. 
A. Tol, Dalfsen. O.v.d.: mw. R. 
Hoekman-de Lange. Organist: 
dhr. Fr. Dijkstra. Collecten: 1. 
Beeld en geluid. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouw ‘Irene’ en zending.

sibCuLo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 11 febr.: 
Kloosterkerk Sibculo 9.30 
ds. H. Dorgelo. Knd.: geen. 
Ov.d.: dhr. E. de Jong. Oppas: 
Linda Bolks en Silke Huisken. 
Fredrikskerk Kloosterhaar 
9.30 ds. W. v/d Griend. 
Kinderdienst. Oppas: Margreet 
Schepers en Fleur Koiter. 
Collecten: KerkinActie, kerk en 
onderhoudsfonds.

st. JanskLooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 11 febr.: 10.00 
ds. H. de Haan, Den Ham. Oppas: 
Femmalien Drogt en Rianne v/d 
Wetering. Knd.: groep 2: Marijke 
en Sylvana. Organist: Johan 
Tijssen. 14.30 ds. P. Vis. Gez. 
jeugddienst. Muzikale begeleiding 
door Nathalie Booij. Collecten: 
1. Kerk. 2. Jeugd.
Vespers. Sinds een paar weken 
komen we op woensdagavond 
voor een kort moment van stilte 
zang en gebed bij elkaar samen 
met onze brs. en zrs. van de 
Herv. gemeente Vollenhove stad 
en ambt en de Geref. kerk uit 
Vollenhove. Deze vespers zijn 
om beurten in de 4 verschillende 
kerkgebouwen in St. Jansklooster 
en Vollenhove. De predikanten 
verzorgen om beurt deze vespers. 
Het is een verrijking om ook 
midden in de week tussen alle 
drukke werkzaamheden door 
een moment van rust en stilte 
van zang en gebed te hebben. 
Het is beslist een aanrader om 
die vespers bij te wonen en 
te merken dat het goed is om 
middenin de week de rust te 
zoeken in Gods huis. De kerk is 
niet alleen voor de zondag, ook 
door de week is het er goed 
toeven en mogen we proeven van 
Gods liefde en zijn rust en vrede 
in ons op te nemen.
Zieken. We leven mee met hen 
die te maken hebben met ziekte 
en zorgen, met verdriet en gemis. 
Tevens denken we aan hen die 
wonen en verzorgd worden in 
Nieuw Clarenberg te Vollenhove 
of elders. We wensen allen veel 
sterkte en bidden om Gods liefde 
en nabijheid om hen heen.

We denken ook aan hen die 
vreugde beleven in het vieren 
van een verjaardag of andere 
hoogtijdagen. Samen met hen 
danken we God voor al de 
zegeningen die Hij doet toekomen. 
Hem komt alle lof en dank toe.
Nieuw leven. Het waren 
spannende weken voor br. en zr. 
Klaas en Jeltina ten Napel. De 
zwangerschap verliep niet zoals 
dat zou moeten gaan en daaraan 
is maar weer eens te zien dat 
het geen vanzelfsprekendheid is 
om kinderen te mogen krijgen. 
Gelukkig is de geboorte van Lars 
Albert desondanks goed verlopen 
en mochten deze jonge ouders 
een mooi en kostbaar kindje in 
hun armen sluiten. Omdat de 
zwangerschap niet uit gedragen 
kon worden en Lars al na 29 
weken geboren is zal hij nog een 
tijdje in het ziekenhuis moeten 
blijven. Moeder Jeltina is zoals het 
er nu uit ziet weer thuis. Dank 
aan God die de Schepper is van 
alle leven. Hij gaf dit kleine mensje 
aan Klaas en Jeltina om ervoor 
te mogen zorgen. We wensen 
hen daar veel zegen en geluk bij 
en feliciteren hen van harte met 
dit nieuwe leven. Bij alles wensen 
we hen Gods onmisbare liefde 

en nabijheid toe voor nu en voor 
de toekomst. Zo kan het leven 
zomaar een andere wending 
nemen, voor ouderen maar ook 
voor jongeren. Wat is het dan een 
zegen als je alles in Gods hand 
mag leggen en Hem om hulp en 
bijstand durft te vragen en kunt 
instemmen met deze tekst uit 
Gods betrouwbaar woord.
Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn 
bevrijder, God, mijn steenrots, 
bij u kan ik schuilen, mijn schild, 
kracht die mij redt, mijn burcht. 
Psalm 18: 2 en 3 
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

westerHaar
Kerkdienst 11 febr.: 9.30 ds. T. 
Oldenhuis, Coevorden. Organist: 
Erik Lamberink. Koster: Henk 
Bakhuis. O.v.d.: Tiny Teunis. 
Knd.: o.l.v. Petra Teunis. Vervoer 
bewoners ‘Haarhuus’: Janneke 
Sportel. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Onderhoudsfonds.
Jarig. 9 febr. 1932: br. P. Steensma, 
De Regge 23.
9 febr. 1939: zr. H. Hilberink-
v/d Weide, Manitobaplein 17, 
Vriezenveen.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Protestantse kerk
beroepen
te Epe (herv., Goede 
Herderkerk), ds. G.C. Buijs te 
Zevenbergen (herv.)
te ‘t Harde (herv., Elim), ds. A.J. 
Post te Nieuw-Beijerland (herv.)
te Jistrum i.c.m. Surhuizum, 
ds. G.H. Borger-Koetsier te 
Musselkanaal/Mussel
te Noordhorn (herv.), ds. J.A.C. 
Olie te Genemuiden (herv. wijk 2), 
die bedankte voor Ermelo (herv., 
Nieuwe Kerk Zuid, Leuvenum en 
Staverden)

aangenomen
naar Ooltgensplaat (herv.), 
prop. G.J. Anker te Zwijndrecht, 
die bedankte voor Tiendeveen-
Nieuw Balinge (herv.)

geref. kerken (VriJg.)
beroepen
te Voorburg, kand. W.S. Schaaij te 
Kampen

HersteLd HerV. kerk
beroepen
te Katwijk aan Zee, ds. A.J. 
Britstra te Maartensdijk

CHr. geref. kerken

aangenomen
naar Ede, ds. A. Versluis te 
Ouderkerk aan de Amstel

bedankt
voor Nunspeet, ds. J. van ‘t 
Spijker te Hoogeveen (docent 
Theologische Universiteit in 
Apeldoorn)

geref. gemeenten
beroepen
te Nieuw-Beijerland, ds. G.W.S. 
Mulder te Zoetermeer
te Oostkapelle, ds. D.W. Tuinier 
te Waarde
te Zwolle, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht

aangenomen
naar Barneveld-Zuid, ds. J. van 
Laar te Rijssen-West

bedankt
voor Scherpenzeel, ds. C.A. van 
Dieren te Rijssen-Noord

oud ger. gemeenten in 
ned.
beroepen
te Sint Philipsland, ds. A.F.R. van 
de Veen te Utrecht

komen en gaan

Messiaanse sjoel is een gemeen-
schap bestaande uit Joden en niet-
Joden, die Joodse gelovigen een 
plaats willen bieden waar ze hun 
geloof, tezamen met gelovigen uit 
de volkeren, kunnen beleven. Zij 
vieren naar Joodse traditie de fees-
ten en komen in Sjoel (de Synago-
ge) samen om elkaar te ontmoeten 
en het geloof te belijden. De voer-
taal is Nederlands. De 1ste en 3de 
zaterdag van de maand komen zij 

samen in Borne. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Zaterdagochtend 10 februari, 
11.00 uur. Torastudie voor Joden 
en niet-Joden. 
Zaterdagochtend 17 februari, 11.00 
uur, synagoge-dienst voor Joden en 
niet-Joden. 
Gebouw De Fontein, Twijnerstraat 
6, Borne T 0546-825413 
www.messiaansesjoel.nl

Messiaanse sjoel in Borne
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Zondag 11 februari
Joël 1:15-20

maandag 12 februari 
Joël 2:1-11

dinsdag 13 februari
Joël 2:12-17

woensdag 14 februari
Psalm 57

donderdag 15 februari
Jesaja 56:9-57:6

Vrijdag 16 februari
Jesaja 57:7-13

Zaterdag 17 februari
Jesaja 57:14-21

Eenzaamheid is de ergste vorm 
van armoede die een mens kan 
treffen. Moeder Theresa

Op zaterdag 24 februari 2018 
geeft de jonge musicus Evan 
Bogerd(1993) een concert in 
de Ichthuskerk aan de Kas-
tanjelaan te Hasselt. Iedereen 
is van harte welkom.  

Evan zelf is ook afkomstig uit Has-
selt. Als kerkmusicus is hij verbon-
den aan verschillende kerken: in 
Hengelo aan de Waterstaatskerk 
en in Hasselt aan de Ichthus- en 
Stephanuskerk. 

opleiding
Al op jonge leeftijd werd hij door 
Herman van Vliet voorbereid 
op de orgelstudie. Momenteel is 
hij bezig met zijn master bij Jos 
van der Kooy aan het koninklijk 
conservatorium van Den Haag. 

In de Amsterdamse Westerkerk 
oogstte hij veel lof voor zijn ver-
tolkingen van Max Reger. Ook zijn 
cd-opnamen in de Sint Bavo van 
Haarlem vonden veel bijval. Evan 
heeft masterclasses improvisatie 
gevolgd aan de orgelacademie van 
Altenberg(D) en won diverse prij-
zen op verschillende concoursen. 
Hij geeft orgel- en pianolessen 
met veel aandacht voor improvisa-
tie en harmonisatie.

Programma
Het programma ziet er veel belo-
vend en toegankelijk uit. Hij begint 
met 3 transcripties door 3 bekende 
organisten (Guilmant, Van Westering 
en Widor) van werk van Johann 
Sebastian Bach en het preludium 
en fuga in G-dur. Daarna volgen 

Johann Pachelbel met ciacona in 
f-mol en de orgelsonate III van Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Vervolgens 
komen Nederlandse componisten 
aan de beurt: Marius Monnickendam 
-toccata, Evan Bogerd- improvisatie 
en tenslotte variaties op Merk toch 
hoe Sterck van Cor Kee.

24 februari
Het concert begint om 16.00 uur. 
De zaal is open vanaf 15.30 uur. 
De toegang is gratis, maar een vrij-
willige bedrage is welkom.

21 april
Noteer ook vast het volgende con-
cert in uw agenda: op zaterdag 21 
april 2018 om 16.00 uur, met Vocaal 
Ensemble Rijssen o.l.v. organist/diri-
gent Jan-Geert Heuvelman.

Zondag 11 februari 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 dhr. G. de 
Haan
Assen AK 10.00 da. H. van 
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel. H.A. JK 10.00 ds. R. Koop-
mans 19.00 da. A. Akkerman De 
Slingeborgh 10.30 ds. J. Ridder-
bos OK 10.00 ds. J. de Raadt
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman 
19.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. A. Riepma
Bovensmilde WK 10.00 dhr. D. 
Kruyt
Coevorden HK 10.00 ds. E. de 
Vries
Diever GK 10.00 ds. K. Snijder. 
H.A. 19.00 ds. M. Sijtsma
Drijber GK 10.00 ds. Scholing. 
H.A.
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim HK 10.00 dhr. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. Rap-
poldt Ichthus 10.00 ds. Kajim. 
H.A. Kapel 10.00 ds. van Asselt 
Opgang 10.00 ds. Fischer SH 
10.00 ds. de Korte. H.A.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. R. Wentink. 
Jeugdd.
Gasselternijveen 10.00 da. G. 
Borger
Gees 10.00 cie. bijz. diensten
Gieten BK 10.00 da. J. Middel-
jans
Grollo 10.00 Alja Schreuder
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 da. W. Hordijk
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer 19.00 ds. R. Biewinga
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. D. Kits
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel OK 10.00 ds. C. Huis-
man Erfdeel 10.00 ds. F. Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. L. 
v/d Veer

Nieuw-Balinge 10.00 dr. W. Ver-
boom 15.00 ds. H. Born
Nieuweroord HK 10.00 ds. W. 
Bakker
Nieuw Weerdinge RW 10.00 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. V. Top. H.A.
Noordscheschut HK 19.00 ds. 
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. P. van Veen
Rolde 10.00 mw. E. Temmingh
Roden CK 10.00 ds. A. Elbert JK 
9.30 ds. W. Meijles Op de Helte 
19.00 ds. Th. Van Beijeren
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 dhr. H. Feijen
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. v/d Meulen
Sleen OK 10.00 mw. E. v/d Laan
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker. 
H.A.
Tiendeveen 10.00 ds. J. Geerts 
15.00 prop. R. v/d Knijff. Voorber. 
H.A.
Valthermond HS 10.00 ds. J. 
Eerbeek
Vries DK 10.00 mw. R. van Zes-
sen
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Leffers. Jeugdd. SK 10.00 ds. J. van 
Kempen
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten 19.00 United HG 10.00 
ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. H. Hoo-
geveen HG 9.30 ds. B. Gras
Zwartemeer GK 9.30 ds. Rut-
gers

Zondag 11 februari 2018

Ens GK 10.00 ds. A. Buijs 19.00 
avonddienst anders
Kraggenburg 10.00 dhr. R. Pas-
terkamp
Marknesse 9.30 ds. M. Wester-
mann
Nagele 9.30 ds. Veenstra
Swifterbant 10.00 ds. G. Fre-
drikse 19.00 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. J. Tadema 17.00 ds. E. de 
Groot De Poort 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. J. Tadema
Zeewolde 10.00 dhr. J. Klop

Zondag 11 februari 2018

Almelo Bleek 10.00 ds. A. Geer-
ling De Ontmoeting 10.00 ds. 
R. van Putten 19.00 dsC. Elsinga 
GrK 10.00 ds. P. Endedijk. H.A. 

PK 10.00 da. M. de Vries Noach 
10.00 ds. D. van Bart Eugeria 
10.30 da. J. Vedders. H.A. Twente-
borg 10.30 RK
Beerzerveld 9.30 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 10.00 da. G. 
Rohaan OK 19.00 ds. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. A. Brons-
wijk 15.00 muziek met een +
Blankenham 10.00 ds. C. Meijer
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 10.00 ds. A. van Waard
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
19.00 ds. J. Meijer Dijkhuis 10.00 
ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 ds. A. v/d 
Spek
Daarle 9.30 en 15.00 ds. B. 
Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos. 
Jeugdd. 19.00 ds. h. de Jong
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning 
Oudleusen 10.00 ds. H. Schip-
per. H.A.
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. 
K. van Staveren Fontein 19.00 da. 
J. de Haan
De Krim PK 10.00 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. Mulder
Den Ham GK 10.00 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. H. Klaassen 
DK 10.00 ds. U. van Slooten
Diepenheim 10.00 ds. A. Braak-
man. H.A.
Enschede OK 10.00 dr. C. de 
Jonge Lonneker 10.00 ds. M. v/d 
Meer Usselo 10.00 ds. G. Lam-
bers HZ 10.00 ds. B. Wijnbergen 
AZ 18.00 drs. A. Peijenberg BK 
10.00 ds. G. Wegerif
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. J. Tiggelaar
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma. H.A. GrK 
9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. W. Huls-
man HC 9.30 ds. M. Aangeenbrug
Giethoorn PG 10.00 ds. K. 
Faber
Hardenberg De Matrix 9.30 
ds. P. Noordmans Radewijk 
10.00 ds. J. Dijkstra HöK 10.00 
ds. J. Kruiter SK 19.00 ds. W. v/d 
Wel HK 10.00 ds. L. van Rikxoort 
CFH 10.30 ds. W. Visscher Oost-
loorn 11.00 ds. P. Noordmans
Hasselt Ichthus 10.00 ds. W. 
Ferguson. H.A. 19.00 H.A.
Heino 10.00 Lieke van Houten
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. H. Engelsma 19.00 Yorrick 
Breemes KW 9.30 ds. Klein Kra-
nenburg
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom 11.00 krabbeldienst Kan-

delaar 9.30 ds. C. Elsinga 19.00 
ds. R. Perk
Kamperveen 9.30 dhr. Zwart. 
Voorber. H.A.
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. 
Brandorff
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. B. v/d 
Weg 19.00 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G. 
Trouwborst 19.15 ds. M. Develing 
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broe-
kema HC 9.30 ds. W. Kaljouw 
18.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK ds. E. Jans HG 
19.00 ds. E. Jans. Jeugdd.
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
HK 9.30 ds. K. Hazeleger
Rouveen 9.30 ds. W. Molenaar
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo 
FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. H. de Haan 14.30 ds. M. Vis. 
Jeugdd.
Staphorst 11.00 ds. W. Molenaar
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haan-
stra OV 9.30 ds. A. van ’t Zand 
EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 10.00 mw. L. 
Winters
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Veerman 11.15 Time out
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. T. Olden-
huis
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. H. van Wingerden. H.A. 15.00 
ds. G. Herwig. Dankz. 18.45 ds. B. 
Weenink. Dankz. GK 9.30 da. M. 
Bosch 19.00 ds. P. Dekker Hoge 
Hexel 9.30 en 19.00 ds. T. Smink. 
H.A. en dankz. Kapel 10.00 ds. P. 
Dekker
Wijhe NK 10.00 ds. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. R. Vissinga 
14.30 ds. B. Gijsbertsen
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 dhr. D. Steenber-
gen GrK 16.30 Michaëlsvesper 
JK 10.00 ds. J. Boer 19.00 ds. G. 
Codee LK 10.00 ds. T. van Dam. 
H.A. OK 10.00 ds. I. Epema 14.00 
perki-dienst Open Kring 9.30 ds. 
W. Andel SiK 10.00 ds. H. Evers. 
H.A. StK 10.00 ds. J. Tissink. H.A.

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is 
afhankelijk van de gegevens van de preek-
voorzieners en kan daarom niet verant-
woordelijk worden gesteld voor de juistheid 
ervan. Gegevens kunt u sturen naar: 
Burg. J.C. van den Bergplein 34,  
7642 GT Wierden, of mail naar  
henriette@topic-cc.nl

drenthe

Flevoland

overijssel

Wij lezen vandaag

even doordenken

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de  
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en  
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.  
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,  
tel. 0546  577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over 
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving 
en houdt rekening met de verscheidenheid  
binnen de kerken en de lezerskring.

redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, 
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,  
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofdredacteur drs. A. Hekman,  
Molenstraat 260, 9402 JW Assen,  
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. R. van der Hucht  
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,  
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar  

medewerkers ds. Pieter Boomsma, 
ds. Dijk, Jan Groene wegen, Gerrit Kraa,  
Leo Polhuys, Daan van der Waals, 
Willemke Wieringa

gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
maken.

ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad 
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speci-
ale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, 
concerten, ver gaderingen en andere activiteiten 
die wij interessant achten voor onze lezers. 
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor 
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar 
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

overname Bij gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de 
bron te vermelden en een exemplaar van het num-
mer waarin dit artikel is over genomen, aan de 
redactie te zenden.

advertenties Voor informatie over tarieven en 
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal 
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleve-
ren bij Gezamenlijk  Zondagsblad, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl 

advertentie-adviseur voor drenthe: 
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR 
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl

familieberichten Berichten vóór maandag  
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de 
eerstvolgende krant. Sturen naar  
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres  
(zie hierboven)

abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de  
verzending kunt u contact opnemen met 
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; 
per half jaar met een automatische incasso  
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van twee maanden geldt. Opzeggin-
gen dienen schriftelijk of per email te geschieden. 
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop 
van de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata:  
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Kerkgangers leven langer 

door  

daan Van der waaLs, 

gramsbergen 

Evan Bogerd geeft orgelconcert in Hasselt

In Hengelo en Hasselt is Evan Bogerd als kerk-
musicus verbonden aan verschillende kerken

Holtorgel
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agenda

10 februari:
Aanbiddingsconcert Rinon, De 
Bovenzaal Kanaalweg Zuid 1, Vrie-
zenveen, 20:00 uur, toegang is gra-
tis, collecte voor Compassion

10 februari:
Zingen in Staphorst met Christe-
lijk Mannenkoor Steenwijk, o.l.v. 
Marco Hoorn, Kerkgebouw De 
Bron, Churchilllaan 2, Staphorst, 
19.00 uur, entree: € 5
 
11 februari:
Zangdienst met Christelijk Man-
nenkoor Assen, Protestantse Kerk 
Steenwijk, 19.00 uur

11 februari:
Concert Cantorij Emmeloord o.l.v. 
Jacoba Jongsma-Hoekstra, Protes-
tantse kerk Willemsoord, Steen-
wijkerweg 159, 15.00 uur, toegang 
gratis, collecte

14 februari:
Concert Elly en Rikkert, Protes-
tantse Gemeente Schoonebeek, 
14.30 – 15.45 uur, € 3

24 februari:
The Martins Mans Formation met 
Jantine Kalkman (trompet) en 
Martin Mans (orgel & piano), Wil-
lem Hendrik Zwarthal te Lemeler-
veld, 20.00 uur

25 februari:
Concert ter gelegenheid van 275 
jaar Amoor orgel te Berghuizen 
met organisten Sybolt en Euwe de 
Jong, Gereformeerde Kerk, Berg-
huizen 20 te Ruinerwold, 15.00 
uur, toegang vrij, collecte voor 
onkosten en onderhoud orgel

17 maart:
Passie-Pasen samenzang met Ad 
Huetink op het orgel, Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur

11 februari:
Zangdienst met Christelijk Man-
nenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst, 
De Grote- of St. Clemenskerk, 
Kerkstraat 16 te Steenwijk, Ronald 
IJmker – orgel, aanvang: 19.00 uur

16 februari:
Meditatieve wandeling vanuit het 
Dominicanen klooster te Zwolle, 
Assendorperdijk 8, aanvang och-
tendgebed: 8.30 uur, aanvang wan-
deling: 9.00 uur

20 februari:
Lezing Joop Gottmers, Dorpskerk 
Wierden, 19.00 uur

22 februari:
Presentatie van het boek openba-
ring door Otto de Bruijne, Grote 
Kerk Steenwijk, aanvang: 20.00 uur

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

Het gaat om een 
onderzoek van de Emory Rollins 
School of Public Health in Amerika. 
Onderzoekers van dat instituut 
analyseerden in de periode 2004-
2014 gegevens van meer dan 18.000 
mensen en gingen na welke factoren 
van invloed zijn op iemands gezond-
heid en levenskansen. 

religieuze activiteit
Onder meer keken ze dus naar 
religieuze betrokkenheid. Als je 
minstens één keer per week aan 
een religieuze activiteit deelneemt 
- oftewel naar de kerk gaat - heb 
je 40% minder kans om vroeg-
tijdig te overlijden dan anderen, 
ontdekte het team. Ga je af en 
toe, dan zijn je kansen op een lang 
leven weer beter dan wanneer je 
nooit gaat. Kortom, je kunt maar 
beter wel gaan… Liefst elke week. 
Vooral ouderen hebben er baat bij.

Positief denken
Leuk dat Joke mij op dit spoor zet, 
maar mijn eerste reactie is enige 
scepsis. Daar heb je de Ameri-
kanen weer! Altijd op zoek naar 
een successtory. Ik denk aan de 
televisiekerkdiensten waarin je 
ook van die verhalen te horen 
krijgt dat geloven veel voordelen 
biedt. Als je gelooft, gaan de zaken 
voor de wind en kom je vooruit 
in de wereld. De kracht van posi-
tief denken, nietwaar?

ouderen
Toch leg ik dit onderzoek niet 
zomaar naast me neer. De resul-
taten staan in een wetenschappe-
lijk tijdschrift, en daar kom je niet 

zomaar in. Tien jaar studie door 
deskundigen poets je niet weg. En 
schuilt er niet een kern van waar-
heid in? Je kunt het eigenlijk wel 
bevroeden. De onderzoekers den-
ken dat een gezonde leefstijl en het 
behoren bij een gemeenschap het 
welzijn van mensen - inclusief hun 
levensverwachting - bevorderen. 
Ik heb geen grootscheeps onder-
zoek nodig om te denken dat het 
inderdaad zo is. Dat vooral ouderen 
ervan profiteren, verbaast mij even-
min. In een gemeenschap ziet men 
naar elkaar om, helpt men elkaar. 
Dat houdt je op de been.

Jongeren
Toch blijf ik enigszins sceptisch 
gestemd. Niet dat ik de conclusies 
van de onderzoekers in twijfel 
trek. Het is meer dat 
ik niet weet wat 
wij ermee aan 

moeten. Voorlopig nog maar geen 
jubelstemming. Een belangrijke 
conclusie van het onderzoek is dat 
religie ‘een vorm van sociale activi-
teit is en een identiteit verschaft die 
van groot belang 
is voor de meeste 
senioren.’ Prachtig. 
Maar de kerk wil 
er niet alleen zijn 
voor senioren. De 
kerk is er voor 
iedereen. Al te vaak wordt gedacht 
dat ‘kerk’ iets is voor oude mensen 
die het in hun eentje niet bolwer-
ken en een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. Een kerk voor 
kneusjes… Jongeren zouden het 
niet nodig hebben. Dat lijkt me een 
misverstand dat krachtig bestreden 
dient te worden. 

nut
Een tweede probleem is misschien 
belangrijker, fundamenteler van 

aard. Zijn kerken nuttig? Moe-
ten ze daarnaar streven? In een 
samenleving waarin alles lijkt te 
draaien om nut en profijt richten 
kerken de aandacht op andere 
waarden. Je gaat niet naar de kerk 
omdat het zo gezond voor je is 
of omdat je op die manier een 

hoge leeftijd kunt 
bereiken - waar-
bij ik me trou-
wens afvraag of 
het laatste altijd 
ideaal is. Samen 
zingen, samen bid-

den, samen de Bijbel lezen, het 
heeft geen nut in de praktische zin 
van het woord. Je koopt er geen 
brood voor. 

Heilzaam
Waarom we het dan doen? 
Omdat we gehoor willen geven 
aan de roepstem van het Evangelie 
om ernst te maken met gerechtig-
heid en vrede, liefde en vergeving, 
in het spoor van Jezus Christus. En 
omdat we geloven dat we zo dich-
ter bij God leven, de Bron van ons 

bestaan. Het is niet nuttig maar 
wel heilzaam, voor ons-

zelf en voor anderen. 
Daarom, dus. 

Kerkgangers leven langer 
Daan

door  

daan Van der waaLs, 

gramsbergen 

Vriendin Joke wijst mij op een recent nummer van ‘Mijn gezondheids-
gids’, een digitale nieuwsbrief, want misschien haal ik er inspiratiestof 
uit, zegt zij. Wat heet…. ‘Religie verlengt mogelijk je leven,’ staat er 
boven het artikel.  Een beetje religieus mens leest dan wel verder!

samEn zingEn, samEn biddEn, 
samEn dE bijbEl lEzEn, hEt hEEft 

gEEn nut in dE praktischE zin 
van hEt woord. jE koopt Er gEEn 

brood voor.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere 
 PaasaCtiViteit?

De kinderen waren per bus uit 
Urk naar Amsterdam gekomen. 
Voor het optreden brachten zij 
eerst nog een bezoek aan het 
Rijksmuseum, waar ze poseerden 
bij de Nachtwacht.

Lied
Voor het Koninklijk Paleis brach-
ten de zangeres en leerlingen 
van de Urker Zangschool het 
lied ‘Tachtig rode rozen voor de 
Prinses’ ten gehore. De kinderen 
hadden allemaal een roos in de 
hand. Ook hadden ze een boeket 

van tachtig rode rozen en een 
ingelijste tekst van het lied meege-
bracht. Een aantal leerlingen trad 
op in klederdracht. De prinses 
vierde haar 80ste verjaardag met 
een besloten feest in het Konink-
lijk Paleis.

Hart van nederland
Het SBS6-programma ‘Hart van 
Nederland’ kwam Geke’s Tiental 
deze middag filmen voor de uit-
zending later die dag. In het inter-
view vertelt Geke van der Sloot 
het vreemd te vinden dat deze bij-

zondere verjaardag in Nederland 
niet groots is gevierd. Vandaar dit 
lied en deze geste van het koor uit 
Urk. Het lied ‘Tachtig rode  rozen 
voor de prinses’ was een spon-
tane actie van Geke van der Sloot 
zelf om toch iets voor de jarige 
prinses te doen vanuit de bevol-
king. Van half 4 tot half 6 zongen 
de leerlingen op de Dam en ten-
slotte zongen vele aanwezigen op 
de Dam uit volle borst mee.

willem-alexander
Geke’s Tiental zong vaker voor 
het Koningshuis; de laatste keer 
was op 29 juni 2017 in de haven 
van Urk voor de 50-jarige Koning 
Willem-Alexander. Dat lied werd 
toen aangeboden door alle Oran-
jeverenigingen van Nederland 
en werd uitgevoerd door Geke’s 
Tiental.

Met tachtig rode rozen op de Dam

Geke’s tiental zingt 
voor prinses Beatrix

Zangschool Geke’s Tiental uit Urk gaf zaterdag 3 februari onder leiding 
van Geke van der Sloot acte de présence op de Dam. Het koor was naar 
Amsterdam gekomen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van 
prinses Beatrix. 
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Dienst zondag 11 februari. 
10.00 uur. Voorganger ds. A.C.J. 
van Waard (Giethoorn). De Wie-
lewaal Scheerwolde. Organist: 
dhr. J. Floor. Collecte: 1e inzame-
ling voedselbank St.land; 2e eigen 
kerk; 3e klimaatbeheersing Grote 
kerk en onderhoud. 
Komende zondag komen we 
samen in de wielewaal in Scheer-
wolde. Voorganger hoopt dan te 
zijn Ds Astrid van Waard uit Giet-
hoorn. En organist is dan Jaco 
Floor. Ook dan is er na afloop 
koffiedrinken en mogelijkheid tot 
ontmoeten. Hartelijk welkom! 
Doet u / jij ook mee?
Pastoraat. We leven mee met 
Tineke de Lange, Rietweg 1, 
Nederland die nu in de Vogel-
landen in Zwolle verblijft voor 
revalidatie. Haar adres is: Vogel-
landen, afd. Wielewaal, kamer 1, 
Hyacinthstraat 66 A, 8013 XZ 
Zwolle.
Naast de naam van Tineke zijn 
er ook die niet nu met name 
genoemd worden, maar waar ook 
zorg, ook verdriet is.
In dat alles mogen we alle namen 
brengen bij onze hemelse Vader 
en Hem vragen om kracht en 
moed en vooral om zijn zegen!
Het pastoraat, Henk .
in mijn hart: 
‘Mijn God, ik hoef niet naar de 
hemel te klimmen
om met U te spreken en bij U mijn 
vreugde te vinden.
ik moet mijn stem niet verheffen om 
met U te praten
Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort 
me reeds:
want Gij zijt in mij, ik draag U in 
mijn hart.’
uit: `bidden`
Dankbetuiging. Beste men-
sen, Hartelijke dank voor uw 
medeleven in een moeilijke tijd. 
Heeft mij en m`n gezin heel goed 
gedaan. Bertie de Jonge
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
Agenda. Zondag 11 februari om 
10.00 uur: Dienst in de Wielewaal 
met ‘Inzameling voor de Voedsel-
bank’.
Donderdag 15 februari: 20.00uur 
kerkenraad. Zondag 18 februari: 
10.00uur dienst in de Grote kerk.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 11 febr dhr C.Schreuder, 75 
jaar, Kuinderdijk 7.
Op 15 febr dhr J.Doeven, 86 jaar, 
Boffersweidje 22. 
Jubileum, op 14 febr is het echt-
paar P.Bakker en J.Bakker-Wilde-
boer, Rietvink 2, 55jr getrouwd. 
Op 15 febr is het echtpaar 
J.Schelhaas en M.Schelhaas-de 
Jonge, Wetering-west 79, 45 jaar 
getrouwd. 
Op 16 febr is het echtpaar K.Bos 
en A.Bos-Dedden, zuiderstr 28, 
50 jaar getrouwd. Allen van  
harte gefeliciteerd en een hele 
fijne dag toegewenst.
De bezoekdienst: M.Dijkman- 

Expositie in De Bron

Van zomer tot winter

Hoofd 
Kerkelijk Bureau m/v
Het hoofd geeft leiding aan het Kerkelijk Bureau, is beleidson-
dersteunend en adviserend voor de Algemene Kerkenraad en 
het College van Kerkrentmeesters. Tevens worden ondersteu-
nende werkzaamheden verricht voor naburige kerkelijke ge-
meenten.

Wij vragen o.a.:
• Een enthousiasmerende persoonlijkheid 
• Affiniteit met de protestantse kerk
• Strategisch werk- en denkniveau HBO (plus)
• Financieel inzicht en bedrijfseconomische ervaring 
• Kennis van en affiniteit met (wettelijke) regelgeving en ker-

kelijke regelgeving

Wij bieden:
• In eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een vast 

dienstverband
• Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk Nederland, 

inschaling op grond van ervaring.

Voor de volledige advertentie zie www.pkn-assen.nl

Meer informatie over deze func-

tie: mr. E.J. Lutgert,  06-27257163, 

voorzitter College van Kerkrent-

meesters.

Sollicitatiebrief en CV kunnen tot 

15 februari 2018 gestuurd worden 

aan: vacature@pkn-assen.nl 

Acquisitie naar aanleiding van 

deze advertentie wordt niet op 

prijs gesteld.

skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
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Dienst zondag 11 februari. 
10.00 uur. Voorganger ds. A.C.J. 
van Waard (Giethoorn). De Wie-
lewaal Scheerwolde. Organist: 
dhr. J. Floor. Collecte: 1e inzame-
ling voedselbank St.land; 2e eigen 
kerk; 3e klimaatbeheersing Grote 
kerk en onderhoud. 
Komende zondag komen we 
samen in de wielewaal in Scheer-
wolde. Voorganger hoopt dan te 
zijn Ds Astrid van Waard uit Giet-
hoorn. En organist is dan Jaco 
Floor. Ook dan is er na afloop 
koffiedrinken en mogelijkheid tot 
ontmoeten. Hartelijk welkom! 
Doet u / jij ook mee?
Pastoraat. We leven mee met 
Tineke de Lange, Rietweg 1, 
Nederland die nu in de Vogel-
landen in Zwolle verblijft voor 
revalidatie. Haar adres is: Vogel-
landen, afd. Wielewaal, kamer 1, 
Hyacinthstraat 66 A, 8013 XZ 
Zwolle.
Naast de naam van Tineke zijn 
er ook die niet nu met name 
genoemd worden, maar waar ook 
zorg, ook verdriet is.
In dat alles mogen we alle namen 
brengen bij onze hemelse Vader 
en Hem vragen om kracht en 
moed en vooral om zijn zegen!
Het pastoraat, Henk .
in mijn hart: 
‘Mijn God, ik hoef niet naar de 
hemel te klimmen
om met U te spreken en bij U mijn 
vreugde te vinden.
ik moet mijn stem niet verheffen om 
met U te praten
Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort 
me reeds:
want Gij zijt in mij, ik draag U in 
mijn hart.’
uit: `bidden`
Dankbetuiging. Beste men-
sen, Hartelijke dank voor uw 
medeleven in een moeilijke tijd. 
Heeft mij en m`n gezin heel goed 
gedaan. Bertie de Jonge
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
Agenda. Zondag 11 februari om 
10.00 uur: Dienst in de Wielewaal 
met ‘Inzameling voor de Voedsel-
bank’.
Donderdag 15 februari: 20.00uur 
kerkenraad. Zondag 18 februari: 
10.00uur dienst in de Grote kerk.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 11 febr dhr C.Schreuder, 75 
jaar, Kuinderdijk 7.
Op 15 febr dhr J.Doeven, 86 jaar, 
Boffersweidje 22. 
Jubileum, op 14 febr is het echt-
paar P.Bakker en J.Bakker-Wilde-
boer, Rietvink 2, 55jr getrouwd. 
Op 15 febr is het echtpaar 
J.Schelhaas en M.Schelhaas-de 
Jonge, Wetering-west 79, 45 jaar 
getrouwd. 
Op 16 febr is het echtpaar K.Bos 
en A.Bos-Dedden, zuiderstr 28, 
50 jaar getrouwd. Allen van  
harte gefeliciteerd en een hele 
fijne dag toegewenst.
De bezoekdienst: M.Dijkman- 

van der Sluis.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen  hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag, 11 februari gaat ds. 
K.J. Faber uit Wolvega voor. De 
organist is de heer A. Nijmeijer 
en de ouderling van dienst is de 
heer J. Smit. De uitgangscollecte 
is bestemd voor het onderhoud 
van de kerk. Tijdens de dienst zal 
er oppas aanwezig zijn voor de 
kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spit-
zen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag, 4 februari: Kerk € 41,52. De 
H.A. collecte bedroeg € 70,50 en 
was bestemd voor het Salvation 
Centre Cambodja, dat zich ont-
fermt over kwetsbare kinderen. 
De uitgangscollecte bedroeg € 
37,52 en is bestemd voor een 
diaconaal doel. De bloemengroet 
ging naar de familie A. Harse-
voort.
Aktie Kerkbalans. Eind januari 
ging de aktie Kerkbalans weer van 
start. Plaatselijke gemeenten vra-
gen hun leden om een vrijwillige 
bijdrage voor het kerkenwerk. 
Waar wordt dit geld dan aan 
besteed? Een deel gaat naar het 
werk van een predikant. In onze 
gemeente is dat ds. A. van Waard. 
Zij gaat voor in de erediensten, 
waarbij de Schrift wordt uitge-
legd, wordt gebeden en gezongen. 
De predikant bezoekt mensen uit 
de gemeente. Ze is benieuwd hoe 
het met u gaat, troost en bemoe-
digt bij ziekte of rouw, is betrok-
ken bij geboorte, opgroeiende 
jeugd en mensen die hulp kunnen 
gebruiken. Ook het leren in de 
gemeente (catechisatie en bijbel-
gespreksgroep) en beleid wor-
den door haar begeleid. Zij doet 
dit zeker niet alleen. Een groep 
ambtsdragers (ouderlingen, diake-
nen en kerkrentmeesters) vormt 
de kerkenraad en samen met vele 
vrijwilligers worden plannen uit-
gewerkt en activiteiten draaiende 
gehouden. Bloemengroeten, geza-
menlijke maaltijden, wijkavonden, 
diensten in Zonnewiede, een 
goed onderhouden kerkgebouw, 
zondagschool, Cantorij, vrouwen-
groep, noem maar op. De kerk 
kan niet zonder uw steun.  
Al is het maar om het gebouw 
lekker warm te houden in de 
winter. 
Nieuwe ambtsdragers. Aan 
het begin van het jaar zijn we 
weer op zoek naar nieuwe 
ambtsdragers. Huidige kerken-
raadsleden hebben hun termijn 
erop zitten en maken graag plaats 
voor nieuw bloed. Wij begrijpen 
dat u het druk heeft. Gezin, werk 
en vrije tijd nemen veel tijd in 
beslag. Maar we kunnen ons niet 

voorstellen, dat u zo denkt als de 
persoon in het volgende gedicht: 
Als ik kijken kon, zag ik hoe ver-
nietigend de eenzaamheid kan 
zijn. 
Als ik kijken kon, zag ik hoe  
ziek een zieke eigenlijk is, 
Hoe hongerig een hongerige, 
Hoe vreemd een vreemdeling  
zich voelen moet. 
Als ik kijken kon. 
Maar ik wil niet kijken. 
Het spijt me, maar ik heb geen  
zin om u te helpen. 
Het is niet dat ik niet zie hoe  
u lijdt, 
Hoe een honger u heeft, en dat  
u geen draad heeft om aan te  
trekken. 
Maar ik heb er gewoon geen zin  
in om uit mijn eigen leven te  
stappen, 
Me aan te passen, anders te  
handelen en te doen. 
U zult bij een ander moeten  
zijn. 
Iemand met een roeping mis-
schien? Iemand die het niet uit-
maakt zijn agenda aan te passen 
aan het leven van een ander. 
Ik begrijp best dat het leven u niet 
goedgezind is geweest en mij beter. 
Dat het niet uw eigen schuld is. 
Dat het ontzettend is wat u is 
overkomen, maar ik moet u eerlijk 
zeggen: 
moet ik er dan iets aan doen? 
Ik ga er niets aan doen. 
Ik heb al een leven en ik vind het 
al confronterend genoeg 
Dat ik er nu over aan het naden-
ken ben. 
Ik heb er geen zin in. 
Dio van Maaren. 
40-dagentijd Onvoorwaar-
delijke liefde. Woensdag 14 
februari begint de 40-dagentijd. 
Eerder werd de tijd voor Pasen 
ook wel de lijdenstijd genoemd. 
We volgen de weg die Jezus ging; 
het lijden en sterven van Jezus 
tot aan de opstanding. Het is een 
tijd van bezinning, verstilling en  
aandacht voor het lijden in de 
wereld, dichtbij en ver weg. Het 
thema dit jaar  is “onvoorwaarde-
lijke liefde”. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar moeders wereldwijd. 
Overal zijn moeders, die zich met 
onvoorwaardelijke liefde inzetten 
om hun eigen kinderen en vaak 
ook andere kinderen een veilige 
plek bieden om op te groeien. 
Wij willen hen en ook vaders en 
andere verzorgers steunen om 
niet op te geven, hoe moeilijk de 
omstandigheden soms ook zijn. 
Catechisatie. De jeugd van 
12-15 jaar komt maandelijks bij 
elkaar en dan zijn we bezig rond-
om een bijbels thema. Op dinsdag 
13 februari is er vanaf 19.30 uur 
catechese bij Evert Jan Smit thuis. 
We bekijken hoe mensen in de 
bijbel voor elkaar zorgen. 
Bijbelgespreksgroep. Donder-
dag 15 februari is er weer bijbel-
gespreksgroep. We lezen Open-
baring 10. 13 en 14. U bent van 
harte welkom van 14.00-16.00 
uur in het Protestants Centrum. 

de kracht van ons gebed

De kracht van ons gebed valt niet te 
evenaren.
Hij is veel sterker dan huizenhoge 
baren,
die woest ons levensschip met onge-
loof belagen
en ons bedreigen met de vele 
levensvragen.

De kracht van ons gebed tilt ons 

boven de zorgen.
We weten ons als kind van onze 
God geborgen.
De stormwind legt zich neer als wij 
de handen vouwen 
en aan ons hemelhuis met blij ver-
trouwen bouwen.

De kracht van ons gebed, die zullen 
wij beleven,
door ons geheel en al en zonder 
schroom te geven.
Dan kan ons wankel schip de 
zwaarste zee trotseren
met Vaders Zoon aan boord zal 
wind noch storm ons deren.

Een gebed vol van beloften van 
Frits Deurbel.

Voor U allen veel kracht en liefde 
namens Minie Kruider

Zondag 11 febr. 2018. Blan-
kenham: 10.00 uur Ds.C.P.Meijer 
(Zwolle). A.s. zondag 1 februari 
is er een gezamenlijke dienst in 
Blankenham om 10.00 uur. Voor-
ganger is Ds.C.P.Meijer uit Zwol-
le. Alvast goede dienst gewenst!
Terugblik. Afgelopen zondag 
4 februari waren er diensten in 
beide dorpen. De vroege dienst 
van 9.30 uur was een reguliere 
dienst in Blankenham. Bloemen 
gingen naar Mevr.Wierstra-Klum-
per, voor haar verjaardag, Mevr.
Donker-de Lange, vanwege ziekte, 
en Mevr.De Boer-Eker vanwege 
haar verjaardag. Ook ging er een 
fruitmandje naar Mevr.A.de Vries 
vanwege ziekte. De late dienst 
van 11.00 uur was een doop-
dienst in Kuinre. De doop werd 
bediend aan tweeling Demian en 
Jerrit Siepel; de liturgische schik-
king ging met felicitaties naar de 
doopouders Robert en Tamara 
Siepel. Ook gingen er bloemen 
naar Mevr.R.Boltjes, Lindedijk. 
Mevr.G.Polderman, die diaken 
en scriba in onze gemeente was 
gedurende vele jaren en haar 
ambt heeft neergelegd, kreeg bij 
wijze van dank van alle gemeen-
teleden een bloem met een 
bedankkaartje eraan. Samen 
vormden die bloemen twee 
prachtige boeketten, waarmee 
Mevr.G.Polderman werd verrast 
tijdens de dienst. Hartelijk dank, 
Gery, voor de vele jaren dat je de 
gemeente hebt gediend! Je inzet, 
betrokkenheid bij mensen en je 
humor zullen we missen!
40-dagentijd. Op Aswoensdag 
14 februari begint de 40-dagen-

tijd. Deze periode richten we 
ons op de reis, die Jezus naar 
Jeruzalem maakt: een reis waarop 
Jezus mensen ontmoet, gesprek-
ken heeft met zijn vrienden en 
wonderen doet. Een reis waarop 
Hij kracht ontvangt uit den hoge 
om de weg te volbrengen, die 
God voor Hem heeft gekozen. 
Thema van de 40-dagentijd is 
dit jaar: ‘Onvoorwaardelijke 
liefde; Ik zorg voor jou.’ In alles 
wat Jezus op zijn reis naar Jeru-
zalem tegenkomt, merken we 
dat God onvoorwaardelijk voor 
Hem zorgt. Dat geeft Jezus de 
kracht om zelf ook met onvoor-
waardelijke liefde naar mensen 
om te zien, tot in de uren van 
aanvechting en vertwijfeling. Als 
verbeelding van de onvoorwaar-
delijke liefde van Jezus voor ons 
mensen, is er in de 40-dagentijd 
een poster van een bloem in de 
kerk. Die bloem vertelt van Gods 
grote liefde voor elk mens. Elk 
bloemblaadje is een Bijbelverhaal, 
dat we deze zondagen lezen; zo 
laat elk stukje van Jezus’ reis naar 
Jeruzalem iets van Gods grote 
liefde voor mensen zien. 
40-dagenboekje. Binnenkort 
ontvangt u het 40-dagenboekje; 
een boekje vol met meditatieve 
teksten, gebeden, gedichten, kin-
dermateriaal en suggesties voor 
Bijbellezingen. Teksten die u kunt 
gebruiken in uw stille tijd of aan 
tafel. We hopen dat het boekje u 
inspiratie mag geven om thuis toe 
te leven naar Pasen.
40-dagenwandeling. Net als 
voorgaande jaren zullen we ook 
dit jaar in de 40-dagentijd een 
40-dagenwandeling houden in het 
Kuinderbos: elke dinsdag vanaf 
20 februari tot en met 27 maart 
beginnen we om 10.00 uur op de 
eerste Parkeerplaats aan de Hop-
weg. De eerste 10 minuten wan-
delen we in stilte en overdenken 
een vraag. Daarna is er ruimte 
om te delen en zetten we de 
wandeling al pratend voort. De 
wandeling duurt ongeveer 1 uur 
tot 5 kwartier. Het is verstandig 
om laarzen of wandelschoenen te 
dragen, omdat het in deze peri-
ode vochtig kan zijn in het bos. 
De wandeling staat open voor 
iedereen, van alle kerken. Voelt u 
zich vrij zelf ook mensen uit te 
nodigen mee te wandelen. Mocht 
de wandeling vanwege slecht 
weer geen doorgang vinden, dan 
vindt u op de facebook-pagina 
van onze protestantse Kerk 
Kuinre en Blankenham informatie 
hierover.
Bijbelkring. We lezen verder in 
het boekje ‘De Hoop die in ons 
leeft, Jezus volgen in een verwar-
rende tijd’, van het Evangelisch 
Werkverband, over de eerste 
brief van Petrus. De data waarop 
we bij elkaar komen zijn:  maan-
dag  19 febr., 5 mrt. en 19 mrt.  
in de kerk in Blankenham om 
13.30 uur. 
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die  
in het ziekenhuis zijn en aan de 
zieken thuis en in een verpleeg-
huis. Ook bidden we voor hun 
familie en naasten.

Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

 giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van  
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 
CX Giethoorn, 0521-362555  
astridvanwaard@hotmail.com Scriba:  
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 
78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-
344266 scribagiethoorn@gmail.com  
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM.

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en 
verstuurd
door ds. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre: Mevr. G. Polderman, 
Kuinderdiep 7, 8374 EZ Kuinre, 
0527-231799
Scriba Blankenham: Mevr. C.A. 
Appelo-de Ruiter, 
Kerkbuurt 10, 8373 EG 
Blankenham, 
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente 
Blankenham: 
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham: 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Lees verder op pagina 12
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Kerkdiensten zondag 11 
februari 2018. Op deze zondag 
is er om 9.30 uur een gezamenlij-
ke dienst met de Gereformeerde 
kerk in de GK. Voorganger is ds. 
E.H. Jans. Collecten: 1e Diaconie, 
2e College van Kerkrentmeesters, 
uitgang: Instandhouding gebou-
wen. Kinderoppas: Gea Raafs.
’s Avonds is er om 19.00 uur 
een jeugddienst in Oldemarkt. 
Voorganger is ds. Jans en muzi-
kale medewerking komt van BGS 
Jeugdband uit Steenwijk. Thema 
is You’re my Valentine. Beamer: 
Sjaco Bouwer
Jubileum. Op maandag 5 februa-
ri jl. waren dhr. en mevr. Slijkhuis-
Vink, Kalenbergerpad 15, 8377 
HL Kalenberg, 25 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum. We wensen u Gods 
zegen toe.
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken.
11 feb. Fam. van Eijck 0561-
451343
18 feb. Fam. Wicherson  
0561-452336

25 feb. Wilfred Koers  
0561-452206

Collecte opbrengsten. De 
collecteopbrengsten op zondag 
28 januari waren als volgt: Olde-
markt: Compassion € 80,40;  
College van Kerkrentmeesters  
€ 63,40; Catechese en Educatie 
€ 65,10.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 28 januari gingen naar 
de verschillende ‘leden’ van het 
Lied van de Maand.
In december is er een bloemen-
groet gebracht bij dhr. en mevr. 
Wallinga aan de Krimpe en dhr. 
en mevr. Mulder aan de Ooster-
schie hebben bloemen gekregen 
ter gelegenheid van hun 55-jarig 
huwelijk. 
Collecte en bloemen Lande-
rijen. De collecte bij het avond-
maal in de Landerijen bedroeg 25 
euro. De bloemen zijn gebracht 
bij mevr. J. Brouwer in de Lande-
rijen.
Giften. Mevr. Elzenaar ontving 
een gift van € 10,- voor het bloe-
menfonds. Allen hartelijk dank 
voor uw gift.
Oproep noodhulp Oekra-
ine. Het is een zware en koude 
winter in Oekraïne. De tem-
peraturen dalen tot 20 graden 
onder nul. De omstandigheden 
waarin Holocaust-overlevenden 
in Oekraïne moeten leven, zijn 
soms mensonterend. Hulp is juist 
nú keihard nodig... mogen we 
op uw steun rekenen? Het team 
van Christenen voor Israël is dag 
en nacht in touw om de Joodse 
gemeenschappen in Oekraïne te 
voorzien van voedselpakketten. 
Met name de ouderen kunnen 
niet rondkomen van hun schame-
le pensioentje. Ze leven in diepe 
armoede.
Deze winter hopen we zesdui-
zend voedselpakketten uit te 
delen. Voor 5.450 pakketten is het 
benodigde geld helaas nog niet 
binnen. Er is nú hulp nodig! Doet 
u mee? Met uw gift van 10 euro 

kunnen we een voedselpakket 
van ca. 11 kilo met allerlei gezon-
de en noodzakelijke voedings-
middelen uitdelen aan duizenden 
Joden die in diepe armoede leven. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
steun. Shalom,
Doneren? https://christenenvoo-
risrael.nl/online-doneren/ of via 
IBAN: NL87 ABNA 051 385 2905 
t.n.v. Christenen voor Israël te 
Nijkerk.
Oproep... Zijn er in onze 
gemeente jongens en of meisjes 
in de leeftijd vanaf 7 jaar die 1 
keer in de 2 weken zelfstandig 
met een collectebusje willen 
lopen voor Compassion. Je mag 
dit ook samen doen met broertje, 
zusje, vriendinnetje of vriendje. 
Lijkt je dit leuk om te doen dan 
kun je je opgeven bij Mijntje 
Veenstra-Blaauw Burg. Kuiper-
slaan 89 Oldemarkt telno.0561-
451394.
Opgeven gemeentedag. Beste 
broeders en zusters! Omdat het 
steeds maar blijkt dat het fijn is 
om elkaar op een ontspannen 
manier te ontmoeten, anders dan 
anders, zijn we van plan om weer 
een gemeentedag te organiseren. 
Dit gaat gebeuren op zondag 11 
maart D.V. na de morgendienst 
in Oldemarkt. Het is tijd om een 
revanche te nemen op de sjoel-
wedstrijd van enige tijd geleden. 
Ook zullen we weer met elkaar 
de maaltijd (verschillende soe-
pen etc.) gebruiken. Opgeven tot 
en met 9 maart kan via de mail: 
info@bakkerijboogaard.nl of in 
de brievenbus bij bakkerij Boog-
aard. Graag met vermelding van 
naam en aantal personen.
AZC Luttelgeest. Bij de kle-
dingverkoop in de schuur bij 
House of Joy zijn vrijwilligers 
nodig. Daar ik zelf al een paar 
maanden niet geweest ben, is mijn 
vraag”: wie kan eens per maand 
op een donderdagmorgen helpen 
bij de kledingverkoop voor de 
vluchtelingen die verblijven in het 
AZC te Luttelgeest? Inlichtingen 
Coba tel. 0561 477323. 
IGSD. Steeds meer moeite om 
rond te komen? Financiële pro-
blemen en/of schulden? Betalings-
achterstanden?
Samen met u kijken we naar uw 
financiële situatie. Wanneer dat 

nodig is worden ook instellingen 
zoals Maatschappelijk Werk, Voed-
selbank en/of de Gemeentelijke 
Kredietbank (GKB) benaderd. U 
kunt bellen of mailen voor infor-
matie of een afspraak: Tel. 0521-
538996 (werkdagen 09.00 tot 
16.00 uur)  -  E-mail: schuldhulp-
verlening@igsd-sw.nl Ook kunt 
u elke woensdag binnenlopen bij 
IGSD op het inloopspreekuur van 
09.00-12.00 uur: Bezoekadres: De 
Vesting 11-13 te Steenwijk. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden.
Agenda. Woensdag 14 februari: 
Bidstond in de Ontmoeting. Aan-
vang 9.00 uur.
Donderdag 15 februari: Mannen-
groep bij Jan Oosterveld. Aanvang 
20.00 uur.
Vrijdag 16 februari: Sirkelslag 
voor de jeugd van groep 8 t/m 
16 jaar. Om 19.00 uur start in 
het parochiehuis. In de week van 
maandag 5 februari ontvangt de 
jeugd van 11 – 16 jaar een uit-
nodiging via school, catecheet of 
jeugdouderling.  
Zondag 11 maart: Gemeentedag
tenslotte
God zal je hoeden, Christus je voe-
den,
Geest van hierboven geeft zin en 
zicht.
God schenkt je warmte, geneest en 
omarmt je,
vriend in het duister en gids naar 
het licht.
(NLB 426)
Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 11 februari. Aanvang: 
10.00 uur. Voorganger: Mevr. L. 
Winters-Jonas (Kraggenburg). 
Organist: Gerco Eggink. Ophaal-
dienst: dhr. H.A. Stegink. Eindcol-
lecte: Missionair Werk en Kerk-
groei. 
Deze zondag wordt er weer een 
dienst van Samen! georganiseerd. 
Samen! is een dienst voor jong 
en oud. Het thema is deze zon-
dag: Dromen. Rondom dat thema 
komen we samen.
Eerst wordt er gezongen, gebe-

den en klinkt er een (bijbel)
verhaal. De woorden die gezegd 
worden zijn eenvoudig, zodat 
ook jonge kinderen ze kunnen 
begrijpen. Daarna staat iedereen 
op en zoekt een activiteit om 
het onderwerp te beleven. Er 
kan worden gespeeld, gezongen, 
gepraat of een filmpje bekijken. 
Er is iets te beleven voor jong en 
oud! Na een half uur komen we 
opnieuw bij elkaar en worden de 
belevenissen gedeeld. We zingen 
een lied en delen Gods zegen. 
Tenslotte ontmoeten we elkaar 
bij een kopje koffie/thee of een 
glas limonade met iets lekkers. 
Samen! Dat is Vieren, Beleven en 
Ontmoeten in de kerk! U/jij bent 
van harte welkom. 
Kerkbalans 2018. Vorige week 
is, als het goed is, de enveloppe 
met de antwoordstrook weer 
bij u opgehaald. Als dit niet is 
gebeurt, mag u deze nog op zon-
dag mee nemen naar de kerk, of 
inleveren bij één van de kerken-
raadsleden. 
Pannenkoekendag. Dinsdag 
13 februari mag u de pannen in 
de kast laten staan en in de kerk 
een pannenkoekenmaaltijd komen 
nuttigen. Al eeuwenlang wordt 
in Engeland, Ierland en Australië 
op de dinsdag voorafgaand aan 
Aswoensdag, de eerste dag van 
de Christelijke vastenperiode, 
‘pannenkoekendag’ gevierd. Wij 
sluiten ook dit jaar aan bij deze 
oude traditie. Leden van de kerk 
gaan deze avond pannenkoeken 
voor u bakken. Wij vragen van u 
een vrijwillige bijdrage in de pan. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de diaconie. Als u dinsdag 
13 februari een makkelijke dag 
wilt hebben en ons project wilt 
ondersteunen, geeft u zich dan 
op voor deze pannenkoekenmaal-
tijd. Opgeven kan bij Roeli Boer 
tel.587570, roeliboer@ziggo.
nl; ds. Eric van Veen tel.588568, 
ericvveen@ziggo.nl  en Gerard 
Dolstra tel.589164, gh.dolstra@
home.nl. Graag tot dinsdag 13 
februari om 18.00 uur in de kerk.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn, 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging, gebracht bij ds. en 
mevr. de Looze, Boomsluiters 
12. Ook ging er een boeket naar 
Marit Buizer, die deze week gaat 
verhuizen. Dit als dank voor al 
het werk wat zij in de afgelopen 
jaren voor onze gemeente heeft 
gedaan.
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Voorganger: ds. E.H. Jans,
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt, 
tel. 0561-750902,  
e-mail: ds.jans@hgop.nl
Pastoraal werker:  
mevr. H. Kramer-de Jong,
Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord, 
tel. 0527-613766,  
e-mail: heidi.kramer@hgop.nl
Scriba: mevr. J. Pen-Smit,
De Hare 13, 8375 GC Oldemarkt, 
tel. 0561-452332
Postadres: Hervormde Gemeente 
Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt
Internet: www.hgop.nl
e-mail: scriba@hgop.nl

Oldemarkt / Paasloo

steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,  
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

scriba: J.L. Stoffers, ten Holtheweg 
3a, 8341 PD  Steenwijkerwold
(0521) 58 95 96, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl
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Gratis plaatsing!

aCtiViteit oP  
HemeLVaartsdag?

Advertenties

LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
DE VIERKANTE 
INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke 
activiteiten in het komende seizoen. 
U zorgt voor tekst en enkele foto’s. Wij zorgen 
voor de overige foto’s, opmaak en druk.
Om uit te delen aan gemeenteleden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden. 
www.topic.nu

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd   1 09-09-14   12:03

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND

Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw 
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fi etsen, 
te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. 
En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze 
niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan 
een kerkelijke activiteit? 

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van 
Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water en deze zomer voor 
het eerst ook een magazine in Twente Dat kunnen we ook in uw regio 
doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen en informa-
tie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten. 
Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475

WAL
WATER&

zomermagazine 

31e jaargang - 2017WATER

in dE kERkEn vAn nooRdWEsT-ovERijssEL

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?



zondag 11 februari 2018 13

den en klinkt er een (bijbel)
verhaal. De woorden die gezegd 
worden zijn eenvoudig, zodat 
ook jonge kinderen ze kunnen 
begrijpen. Daarna staat iedereen 
op en zoekt een activiteit om 
het onderwerp te beleven. Er 
kan worden gespeeld, gezongen, 
gepraat of een filmpje bekijken. 
Er is iets te beleven voor jong en 
oud! Na een half uur komen we 
opnieuw bij elkaar en worden de 
belevenissen gedeeld. We zingen 
een lied en delen Gods zegen. 
Tenslotte ontmoeten we elkaar 
bij een kopje koffie/thee of een 
glas limonade met iets lekkers. 
Samen! Dat is Vieren, Beleven en 
Ontmoeten in de kerk! U/jij bent 
van harte welkom. 
Kerkbalans 2018. Vorige week 
is, als het goed is, de enveloppe 
met de antwoordstrook weer 
bij u opgehaald. Als dit niet is 
gebeurt, mag u deze nog op zon-
dag mee nemen naar de kerk, of 
inleveren bij één van de kerken-
raadsleden. 
Pannenkoekendag. Dinsdag 
13 februari mag u de pannen in 
de kast laten staan en in de kerk 
een pannenkoekenmaaltijd komen 
nuttigen. Al eeuwenlang wordt 
in Engeland, Ierland en Australië 
op de dinsdag voorafgaand aan 
Aswoensdag, de eerste dag van 
de Christelijke vastenperiode, 
‘pannenkoekendag’ gevierd. Wij 
sluiten ook dit jaar aan bij deze 
oude traditie. Leden van de kerk 
gaan deze avond pannenkoeken 
voor u bakken. Wij vragen van u 
een vrijwillige bijdrage in de pan. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de diaconie. Als u dinsdag 
13 februari een makkelijke dag 
wilt hebben en ons project wilt 
ondersteunen, geeft u zich dan 
op voor deze pannenkoekenmaal-
tijd. Opgeven kan bij Roeli Boer 
tel.587570, roeliboer@ziggo.
nl; ds. Eric van Veen tel.588568, 
ericvveen@ziggo.nl  en Gerard 
Dolstra tel.589164, gh.dolstra@
home.nl. Graag tot dinsdag 13 
februari om 18.00 uur in de kerk.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn, 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging, gebracht bij ds. en 
mevr. de Looze, Boomsluiters 
12. Ook ging er een boeket naar 
Marit Buizer, die deze week gaat 
verhuizen. Dit als dank voor al 
het werk wat zij in de afgelopen 
jaren voor onze gemeente heeft 
gedaan.

Wij leven mee. In de laatste 
consistorievergadering is afge-
sproken om vanaf nu gemeentele-
den die permanent in een tehuis 
zijn opgenomen in Kontakt te 
vermelden. Gemeenteleden die 
tijdelijk zijn opgenomen blijven 
we vermelden in het Gezamen-
lijk Zondagsblad. Als u iets te 
melden hebt of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met eén van de 
ouderlingen of predikant. Afge-
lopen vrijdag is in het ziekenhuis 
te Heerenveen opgenomen dhr. 
H. van Beek, Marijenkampen 8. 
De verwachting is dat hij spoedig 
weer thuis zal zijn. Ontslagen uit 
het ziekenhuis is mw. de Looze, 
Boomsluiters 12. In het verpleeg-
huis Zonnekamp in Steenwijk 
zijn tijdelijk opgenomen mevr. 
M. Kuiper-Wicherson en dhr. K. 
Klaverdijk. We willen denken aan 
iedereen die de afgelopen tijd 
slechte berichten hebben ontvan-
gen wat betreft hun gezondheid, 
en aan hen die tobben met hun 
gezondheid, zowel thuis als in het 
ziekenhuis. We willen allen God’s 
nabijheid en zegen toewensen. 
Vanuit de Kerkenraad. Er zijn 
de afgelopen tijd ontwikkelingen 
geweest die we graag met jul-
lie als gemeente willen delen. 
Dhr.H.A. Bakker is gestopt als 
technisch voorzitter. De ker-
kenraad heeft gemeend i.o.m. 
de visitatoren deze functie weer 
uit eigen gelederen te kunnen 
bemensen. Gelukkig heeft mevr. 
Lotty Nijenhuis-van Drogen, 
thans waarnemend voorzitter, 
aangegeven het voorzitterschap 
wel te willen invullen. We willen 
dhr.Bakker bedanken voor zijn 
inzet voor onze gemeente. Op 
20 maart is er weer een evalu-
atiemoment met de visitatoren 
gepland. Hierover zullen we u 
t.z.t. nader informeren. Namens 
de kerkenraad, Lotty.
Gift. Door ds. E. van Veen is een 
gift van € 10,- ontvangen voor 
de kerktelevisie, en door mevr. 
H. Groen € 10,- voor de Diaco-
nie. Hartelijk bedankt voor deze 
giften.

Hoop
 
Ik hoop op een nieuwe stad,
waar niemand meer bang hoeft  
te zijn,
waar alle leed aan het licht zal 
komen,
waar zij die gewond en gekwetst 
zijn, genezen.
 
Ik hoop op een nieuwe stad,
waar kinderen en ouden van  
dagen vrolijk zijn,
waar muziek klinkt uit de  
huizen,
waar licht straalt uit de ogen
van allen die er wonen.
 
Ik hoop op een nieuwe stad,
waar een bron zal zijn
die zal overstromen van  
levenwekkend water.
Waar alle verlangen vervuld  
zal worden.
De dorst naar liefde en  
gerechtigheid wordt gelest.
 
Ik hoop op een nieuwe stad
waar we elkaar opnieuw zullen  
zien
waar onze ogen opengaan voorgoed:
waar een helder licht ons zal 
begroeten.

Marinus van den Berg.

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

11 februari 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in 
deze dienst hoopt ds. H.J.H. 
Pap voor te gaan. De organist is 
dhr. J. V. Bredewout en het lied 
voor de dienst is Lied 981. Col-
lectes: Plaatselijk Jeugdwerk, 
instandhouding van de ere-
dienst, Energiekosten. De auto-
dienst wordt verzorgd door 
Fam. H.Noorderhaven, telefoon 
246901. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Jasmijn 
Kuiken en Williene Haasjes. Er 
is een tienernevendienst voor 
de kinderen van groep 7,8 en de 
brugklas.
11 februari 2018 om 14:30 
uur in de Johanneskerk, in 
deze gezamenlijke gezinsdienst 
hoopt ds. M.P. Vis voor te gaan. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. H.Noorderhaven, tele-
foon 246901.
Agenda. 11 februari 2018 om 
17:00 uur, Gast aan tafel, de Voor-
hof.
14 februari 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Kapel.
15 februari 2018 om 20:00 uur, 
Cursus: Meer geluk dan grijsheid, 
de Voorhof.
21 februari 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
22 februari 2018 om 15:00 uur, 
Contactmiddag oudere gemeen-
teleden, pastoor v.d.Sman, Kapel.
22 februari 2018 om 20:00 uur, 
Cursus: Meer geluk dan grijsheid, 
de Voorhof.
28 februari 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Johanneskerk.
Bloemengroet. De bloemen 
van zondag 4 februari uit de 
Grote Kerk zijn als teken van 
medeleven en als groet van 
de gemeente, naar Fam. Rui-
ter - Paters, Bentstraat 62, Mw. 

Schuurman - Mondria, Molen-
berg 1, Hr. Muizelaar, Mr. Kroe-
zestraat 36 en naar Hr. de Lange, 
Visscherstraat 16. De bloemen 
uit de Kapel gaan naar Dhr Vonk, 
Bieslook 165 en naar Fam. Slot-
Visscher, Kloosterweg 51.
Visuele rondreis door Vol-
lenhove met zorgmaatjes. De 
werkgroep activiteiten van het 
zorgmaatje-vriendendienst pro-
ject Vollenhove- Sint Janskloos-
ter organiseert op maandag 12 
februari een gezellige middag in 
Hervormd Centrum Tilvoorde, 
Bisschopstraat 5, Vollenhove. Om 
half drie staat een kopje koffie of 
thee klaar. Daarna zal Harry Post-
ma ons denkbeeldig meenemen 
op een rondreis door de oude 
binnenstad van Vollenhove. Harry 
heeft zich de laatste jaren heel 
erg verdiept in de geschiedenis 
van Veno en gaat ons verrassen 
met vaak niet algemeen bekende 
wetenswaardigheden. Deze mid-
dag is voor eenieder vrij toegan-
kelijk. Wel willen we graag weten 
op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen en daarom verzoeken 
wij u om u op te geven. Dit kan 
door te bellen naar Jeanette de 
Olde: tel. 246961 of naar Rineke 
van Ommen, tel. 246263. Het mag 
ook per e-mail: zorgmaatje@her-
vormdvollenhove.nl.
Wekelijkse Vesper. Elke woens-
dagavond zal om 19.15 uur één 
van de kerken opengesteld zijn 
voor een vesper. Dit is een kort 
liturgisch moment van maximaal 
een half uur volgens een vaste 
liturgie, met aandacht voor ver-
stilling en gebed. De volgende 
vesper is op woensdag 14 febru-
ari in de Kapel. De kerk is open 
vanaf 19.00 uur.
Niklaaslezing. Een drietal 
ambtsdragers zullen na de och-
tenddienst van zondag 11 februari 
iets vertellen over het ambt van 
ouderling, diaken en kerkrent-
meester. Het thema van de dienst 
is ‘Lichaam van Christus.’ n.a.v. 
een tekst uit 1 Korinthiërs. Want 
zoals het lichaam één is en veel 
leden heeft, en al de leden van dit 
ene lichaam, hoewel het er veel 
zijn, één lichaam zijn, zo is het 
ook met Christus.Ook wij allen 
immers zijn door één Geest tot 
één lichaam gedoopt, hetzij dat 
wij Joden zijn, hetzij Grieken, het-
zij slaven, hetzij vrijen; en wij allen 
zijn van één Geest doordrenkt. 
Want ook het lichaam bestaat 
niet uit één lid, maar uit vele.
Als de voet zou zeggen: Omdat 
ik geen hand ben, ben ik niet van 
het lichaam, is hij daarom dan niet 
van het lichaam? En als het oor 
zou zeggen: Omdat ik geen oog 
ben, ben ik niet van het lichaam, 
is het daarom dan niet van het 
lichaam? Als het hele lichaam oog 
was, waar zou het gehoor zijn? 
Als het hele lichaam gehoor was, 
waar zou de reuk zijn? Maar nu 
heeft God de leden, elk van hen 
afzonderlijk, in het lichaam een 
plaats gegeven zoals Hij gewild 
heeft. Als zij alle één lid waren, 
waar zou het lichaam zijn? Nu 
echter zijn er wel veel leden, 
maar is er slechts één lichaam. 
En het oog kan niet zeggen tegen 
de hand: Ik heb je niet nodig, of 
vervolgens het hoofd tegen de 
voeten: Ik heb jullie niet nodig. 
Iedereen is van harte welkom! 
Er wordt voor koffie en thee 
gezorgd.
Diaconie. Er zijn recent via de 
bank bij de diaconie giften bin-

nen gekomen, namelijk een gift 
van 300 euro en een gift van 150 
euro. Namens de diaconie har-
telijk dank. De diaconie vraagt u 
speciale aandacht voor de col-
lecte van Kerk in Actie van zon-
dag 18 februari welke is bestemd 
voor de vluchtelingen in Syrië: 
Met je kinderen op de vlucht
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn 
hun land ontvlucht. Onder hen 
bevinden zich veel moeders met 
kinderen. Uitgeput zijn ze neer-
gestreken in de Bekaa-vallei in 
Oost-Libanon. Vooral moeders en 
kinderen zijn kwetsbaar en lopen 
grote gezondheidsrisico’s. Onder 
heel moeilijke omstandigheden 
proberen  moeders hun kinde-
ren liefdevol te verzorgen en te 
beschermen. Partnerorganisatie 
IOCC (International Orthodox 
Christian Charities) ondersteunt 
gevluchte moeders met verlos-
kundige zorg, voorlichting over 
borstvoeding, bijvoeding voor 
ondervoede kinderen en gezond-
heidsvoorlichting. De bevlogen 
medewerkers van IOCC redden 
zo niet alleen kinderlevens, maar 
ze helpen bovendien moeders om 
in alle onzekerheid hun kinderen 
toch de juiste zorg te bieden.
Met deze collecte steunt u het 
noodhulpprojecten van Kerk in 
Actie zoals het werk van IOCC 
in Libanon. De diaconie wil deze 
collecte van harte bij u aanbeve-
len.
Vorig jaar heeft de diaconie 
meerdere acties gehouden en 
mede dankzij u zijn ze erg suc-
cesvol geweest. We zijn als Dia-
conie erg dankbaar met zo`n 
trouwe achterban waar we altijd 
weer op kunnen rekenen. Ook 
in 2018 zal de diaconie verschil-
lende acties organiseren. Samen 
met u hopen we dat ook deze 
acties een succes worden. Als u 
iemand weet, die het op wat voor 
manier dan ook, het erg moeilijk 
heeft, schroom dan niet om de 
diaconie te benaderen.  Heeft u 
zelf problemen? Ook dan kunt 
u contact opnemen met de dia-
conie, misschien kunnen wij als 
diaconie voor u of uw naaste wat 
betekenen.
Jesaja 58:7: Is het niet: je brood 
delen met de hongerige, onder-
dak bieden aan armen zonder 
huis,  iemand kleden die naakt 
rondloopt,  je bekommeren om je 
medemensen?
Vriendelijke groet, De Diaconie 
(diaconie@ 
hervormdvollenhove.nl.)

Pastoraat. Dhr. IJspeert, Weg 
van Rollecate 36, verblijft in het 
ziekenhuis te Zwolle. En dhr. 
Voerman, Bisschopsstraat 26, ver-
blijft in het ziekenhuis te Meppel. 
We bidden hen Gods nabijheid, 
kracht en gezondheid toe.
Ten slotte
Binnenkort ontvangt u een boek-
je voor de 40dagen-tijd in uw 

brievenbus. U kunt dan aan de 
hand van Matteüs toeleven naar 
Pasen. De predikanten van Vollen-
hove, Sint Jansklooster en Zwart-
sluis hebben hieraan meegewerkt. 
Van harte bij u aanbevolen!
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met. Dhr. Johannes 
Boes, Zuiderzeeweg 7 Blokzijl, 
verblijft in verpleeghuis Zonne-
kamp in Steenwijk. Adres om een 
kaartje te sturen: t.a.v. dhr. J. Boes 
afdeling Botter, Oyershoeve 1 , 
8331 XR Steenwijk
Overleden. Overleden is Aal-
ders Zwaantinus Dekens 
‘Albert’ in de leeftijd van 66 jaar.
Hij woonde aan de Leeuwte in 
Sint Jansklooster en de Wijk 4-2 
in Urk. De rouwsamenkomst 
heeft plaatsgevonden op vrijdag 
2 februari in de Hervormde Kerk 
‘de Ark’in Urk. We wensen zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren Gods nabijheid toe. Cor-
respondentieadres: Wijk 4 – 2 , 
8321 GC Urk.
Overleden is Aaltje Visschier- 
Halfmouw in de leeftijd van 
87 jaar. Ze verbleef in Reggers-
oord in Meppel, voorheen van 
Ommenstraat in Sint Jansklooster. 
De afscheidsdienst heeft plaatsge-
vonden op zaterdag 3 februari in 
de Kapel te Sint Jansklooster. We 
wensen haaar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen de troost 
toe van de Goede Herder. Corr. 
Adres Truida Geerts, Voorsterweg 
17, 8316 PP Marknesse
Ten slotte, Ontvangt allen een 
vriendelijke groet vanuit de pas-
torie aan de Leeuwte, ds. H.J.H. 
Pap

Diensten 11 februari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld. Wanneper-
veen 09.30 uur. Voorganger: ds. 
W.J. Menkveld. In beide diensten 
wordt een extra collecte voor 
kerk en onderhoud gehouden.
Diensten 18 februari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Jeugddienst. 
Wanneperveen 09.30 uur.  
Voorganger: ds. J. Sytsma, Epe.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
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Predikant Vollenhove-stad: 
ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove tel. 0527-
239291 predikantstad@
hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: 
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD Sint Jansklooster tel. 
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243545 scriba@
hervormdvollenhove.nl
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der 
Kamp, Postbus 82, 8325 ZH 
Vollenhove. tel. 0527-241562 
scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum 
"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remijnse, Tilvoorde: tel. 
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl

Ds. D. Wolters, Steiger 27,  
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Vollenhove  STAD

 vollenhove  AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@vhervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
scriba@hervormdvollenhove.nl

Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33  
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108  
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,  
Noorderweg 57, 8066 PW  
Belt-Schutsloot, 038-3867486  
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124 
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot  
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-schutsloot

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere tHemadienst?



14 zondag 11 februari 2018

nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 11/2 – fam. W. Voogd, 
Weth. Vosstraat 67, en fam. W. van 
Holten, Veneweg 118.
18/2 – fam. K.J. Rossing Weth. 
Huismanstraat 8, en mw. R. Doze-
Poppema, Zr. Kortplantsoen 23.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 4 februari in BS zijn 
met hartelijke felicitaties gegaan 
naar Michael Rook en Rianne 
Schaap i.v.m. de geboorte van 
zoon Levi.
In Wanneperveen gingen de bloe-
men ook met hartelijke felicita-
ties naar mw. W.F. Rodermond, 
Veneweg 144, en mw. A. van Zan-
den, Burg. Pastoorstraat 24, bei-
den zijn jarig geweest.
Verantwoording BS. De dia-
conale collecte voor het wereld-
diaconaat bedroeg in Belt-Schut-
sloot € 119,58.
Ledenmutaties. 
- Mw. V.J. Doosje (Lozedijk 8) is 
verhuisd naar Spaklerweg 12 C 
35, 1096 BA Amsterdam en over-
geschreven naar de protestantse 
gemeente Duivendrecht.
- Mw. S. Minnema (Veneweg 176) 
is verhuisd naar Nicolaas Oos-
tinghweg 31, 7957 CX de Wijk 
en overgeschreven naar de pro-
testantse gemeente te IJhorst-de 
Wijk.
- Dhr. K.W. Bijker (Weth. Vos-
straat 48) is verhuisd naar De 
Kolk 1, 7948 NB Nijeveen en 
overgeschreven naar de her-
vormde gemeente Kolderveen-
Dinxterveen.
Vanuit de gemeente. Dhr. J. 
Smit, Veneweg 73, werd opge-
nomen in Meppel en gedotterd 
in Zwolle. Hij is inmiddels weer 
thuis en maakt het goed.
Mw. A. Vis, Bovenboerseweg 48, 
werd opgenomen in Meppel met 
hartklachten. Er werd geen direc-
te oorzaak gevonden maar het 
blijft spannend. Ze is weer thuis 
en doet voorlopig rustig aan. We 
wensen beide sterkte en zegen 
bij het verder herstel.
Vanuit de Pastorie. Woens-
dagmorgen 31 januari kregen 
wij het blijde bericht dat onze 
dochter Anne, een gezonde zoon 
ter wereld heeft gebracht. Het 

wachten de laatste dagen duurde 
best lang maar dat maakte de 
opluchting en dankbaarheid alleen 
groter. Sije en Anne noemen hun 
zoon Albert Johannes Harkema 
en zijn roepnaam is Abel. Hij is 
vernoemd naar zijn andere opa 
en is de eerste kleinzoon in die 
tak van de familie die de naam 
Harkema draagt. Verschillende 
mensen vroegen mij om het 
adres. Plesmansstraat 277, 3769 
HJ, Soesterberg. Wij zijn heel erg 
blij!
Hartelijke groeten, ds. Menkveld.

Zondag 11 februari. 9.30 uur 
In deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 
Dool voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Feikje Kloosterman en 
het orgel wordt bespeeld door 
Menno van der Vinne. De uit-
gangscollecte is voor een door 
de diaconie te bepalen doel. De 
ontvangst is door Janny Hop en 
de bloemen worden weggebracht 
door Jansje Otten. De zondags-
school is in handen van Ummie 
en Alisa en de oppas wordt 
eveneens door Alisa verzorgd. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door David Raggers (0521-
589515) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
Geert Dedden. Het lied voor de 
dienst is lied 517 vers 1, 2 en 3
Bij de diensten. Het avond-
maal vieren we zoals gebruikelijk 
staande in een kring rondom de 
avondmaalstafel. Laten we met 
z’n allen proberen om er een 
grote kring van te maken, zodat 
iedereen de viering goed kan mee 

beleven. Mocht u niet kunnen 
deelnemen aan het avondmaal 
dan is er een mogelijkheid dat 
het avondmaal bij u thuis bediend 
wordt. Zou u dit dan aan de pre-
dikant of aan iemand van de dia-
conie willen laten weten? 
 De tafelcollecte van deze zondag 
is bedoeld voor de stichting Het 
Vergeten Kind.
Deze stichting richt zich op 
kwetsbare kinderen en jongeren, 
die opgroeien in een onveilige 
of instabiele thuissituatie. Want 
hoewel uit onderzoek is gebleken 
dat Nederlandse kinderen tot de 
gelukkigste kinderen ter  wereld 
behoren, geldt dit geluk helaas 
niet voor alle kinderen in ons 
land. Nog te vaak gaat het fout, 
soms heel erg fout. Ambassadeurs 
van deze stichting, zoals Johnny 
de Mol en Babette van Veen, 
roepen via een actieplatform op 
om samen te strijden voor een 
Nederland waarin elk kind zich 
echt kind voelt, zich goed ontwik-
kelt en volwaardig meedoet in de 
maatschappij.
Wij als diaconie van Willems-
oord, Peperga-Blesdijke geven 
graag gehoor aan deze oproep 
en bevelen deze collecte dan 
ook van harte bij u aan! Met een 
warme groet, Diaconie Willems-
oord- Peperga/Blesdijke.
Collecten. Zondag 4 februari 
Diaconie: € 23,55  Kerkrent-
meesters: € 29,30 en  de uit-
gangscollecte voor het wereld-
diaconaat € 35,45. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 4 febru-
ari zijn de bloemen als groet en 
bemoediging bezorgd bij dhr. 
Kees de Nekker, te Witte Paar-
den.
Verjaardagen. Op 14 febru-
ari hoop de heer K.W. Logchies, 
Veldweg 18 8355 AV Giethoorn 
zijn 85ste verjaardag te vieren en 
op 17 februari hoop mevrouw 
A. Huisman-Kruithof, Prins Fre-
derikstraat 6 haar 83ste verjaar-
dag te vieren. Op 18 februari 
hoopt mevrouw J. Kerstma- Pop-
pinga, Pepergaweg 15 te Peperga 
haar 90ste verjaardag te vieren. 
Namens onze gemeente een 
hartelijke felicitatie en we willen 
onze gemeenteleden een geze-
gende dag toewensen. 

Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: 
Christenen in Balontón in Mexi-
co werden vervolgd door hun 
eigen lokale regering. Zo kwa-
men ze bijvoorbeeld zonder 
elektriciteit te zitten. De stich-
ting Open Doors heeft bemid-
deld in deze zaak, waardoor de 
vervolging snel tot een einde 
kwam. Bid voor deze mensen.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u  
inleveren tot uiterlijk zondag  
11 februari 12.00 uur bij de  
scriba. Het kan natuurlijk ook  
via kerk.willemsoord.nl

avondmaal

Avondmaal, maaltijd van de Heer
Gedenken wat Jezus voor ons heeft 
gedaan
Dat Hij onze grote schuld heeft  
voldaan
Wij mogen tot hem komen in alle 
eer.

Als wij brood en wijn tot ons nemen
Gedenken we hoe lief Jezus ons 
heeft
Dat Zijn geest van liefde in ons 
leeft
Die liefde kan niemand ons ontne-
men.

Avondmaal, een vreugdevolle 
gebeurtenis
Jezus zei: ”Doe dit om mij te  
gedenken”
Jezus heeft Zijn leven aan ons wil-
len schenken
Van Zijn liefde en grote trouw zijn 
wij gewis.

Avondmaal, getuigen van diepe 
dankbaarheid
De verbondenheid met Jezus,  
onze Heer

Dat de maaltijd mag zijn tot  
Zijn eer
God, onze Vader, zij geprezen in  
eeuwigheid.

We mogen leven vanuit het  
avondmaal
En ons verheugen in de liefde  
van God
Hij immers, is begaan met ons  
aller lot
God, Hij blijft ons zeer nabij,  
telkenmaal.
(door: F. Nicolai)

Namens de kerkenraad een  
hartelijke groet, Henry Bos 
ouderling scriba
Van de predikant. Pastoralia. 
Dhr.T.J. Verbeek hoefde gelukkig 
niet langer in het ziekenhuis te 
verblijven en herstelt nu verder 
in De Menning te Willemsoord. 
We denken ook aan dhr. C. de 
Nekker (Steenwijkerweg 222, 
Witte Paarden) en aan mevr. A. 
Huisman – Kruithof (Prins Frede-
rikstraat 6), die binnenkort moet 
worden geopereerd.
Aanstaande zondag de laatste 
vóór de Veertigdagentijd, hopen 
we het Heilig Avondmaal te vie-
ren. De evangelielezing zal zijn 
Marcus 8: 27-38. Het zou fijn zijn 
als we rondom Brood en Wijn 
een grote kring zullen mogen 
vormen. 
Concert. Aanstaande zondag-
middag is er, zoals al eerder aan-
gekondigd, een concert in onze 
kerk door kamerkoor Cantorij 
Emmeloord o.l.v. Co Jongsma – 
Hoekstra. Er zal een gevarieerd 
programma ten gehore worden 
gebracht met stem en instru-
ment. Zo’n concert verdient 
grote belangstelling! Aanvang 15 
uur. Toegang gratis. Na afloop is 
er een collecte voor onkosten.

Een hartelijke groet aan u, aan 
jou, ds. Gerrit van den Dool

Vervolg van pagina 13

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van  
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, 
 worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees  
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.  
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 

Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611 
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
peperga / Blesdijke

berichten Het Zondagsblad 

deventer

wandeling
Zondagmiddag 11 februari, 13.00 
uur, wandeltocht “Het verstoorde 
leven” in Deventer. Onder leiding 
van een gids wandelt u angs oude 
Joodse plekken in Deventer, zoals 
synagoges, winkels en woonhuizen 
(bijvoorbeeld de woningen van 

David Cohen, de familie Adelaar 
en van Etty Hillesum). Anekdotes, 
geschiedenissen en andere verha-
len geven de wandelaar een beeld 
van hoe het Joodse leven voor 
de Tweede Wereldoorlog zich in 
Deventer afspeelde. Start wande-
ling vanuit het Etty Hillesum Cen-
trum. Toegang: € 5,- (reserveren is 
niet nodig) 

exposities
Verder zijn er perma-
nente tentoonstellin-
gen over het joodse 
leven in Deventer 
(vanaf de gelijkstel-
ling in 1796 tot heden) 
te zien, waarbij een 
belangrijk onderdeel 
een foto is van 22 
joodse kinderen uit 
Deventer. Een ten-
toonstelling gaat over 

het leven van Etty Hillesum. In 
drie panelen wordt door middel 
van foto's, tekst en voorwerpen 
in chronologische volgorde de 
levensgeschiedenis van Etty Hil-
lesum verteld. Etty Hillesum Cen-
trum, Roggestraat 3, Deventer    

studie-avond
Woensdagavond 14 februari, 20.00 
uur, studieavond met ds. Jaap de 
Vreugd. Ds. de Vreugd was als 
hervormd predikant werkzaam 
in de PKN. Hij is oud-voorzitter 
van Christenen voor Israël. Het 
onderwerp waarover hij spreekt 
is: “De plaats van Israël in Gods 
heilsplan”. Ook is er een stand 
met Israëlproducten. Organisatie: 
Christenen voor Israël. Toegang: 
vrij (collecte). Zalencentrum Van 
Vlotenhof, Johannes van Vlotenlaan 
85, Deventer    
www.levenindeventer.nl 

enschede

wandeling
Woensdagmiddag 14 februari, 
12.30 uur, instapwijkwandeling 
bij de synagoge in Enschede. Elke 
zondag- en woensdagmiddag om 
14.00 uur is er een instaprondlei-
ding, maar deze woensdag voor-
afgaand ook de instapwandeling 
“Sporen van het Joods verleden”. 

Tijdens de wandeling maken we 
kennis met de wijk rondom de 
synagoge. We passeren onder 
andere villa's van een aantal 
Joodse fabrikanten van architect 
De Bazel, de matzefabriek en het 
oorlogsmonument in het Volks-
park. Waarom kijkt een beeld van 
het oorlogsmonument van Mari 
Andriessen in het Volkspark de 
andere kant op dan de rest? Waar 

worden de 
matzes gepro-
duceerd? Kom 
en zie. Prinse-
straat 16,7513 
AL Enschede.  
www.synagoge-
enschede.nl

Israël-activiteiten in februari in Deventer en Enschede
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Na een brede uit-
eenzetting van de 

Reformatie in confrontatie met 
Rome en het doperdom komt dr. 
Klaas van der Zwaag in zijn twee-
delige studie hierover tot een 
afronding waarin hij verbinding 
legt tussen verle-
den en heden.

Volgens Van der 
Zwaag kan de 
Reformatie als 
kerkhistorische 
beweging alleen begrepen worden 
in het licht van het tweevoudige 
debat met de Rooms-Katholieke 
Kerk en het doperdom. Het 
doperdom is een verzamelbegrip 
van radicaal reformatorische stro-
mingen die in de zestiende eeuw 
ontstonden uit protest tegen het 
halfslachtige proces van hervor-
ming van de Roomse Kerk. Een 
protest tegen het gebrek aan hei-
ligheid van de gemeente en tegen 
veruitwendiging van het geloof. De 
Reformatie had niet geleid tot een 
zichtbaar vernieuwde christelijke 
levenswandel. Men legde daarom 
nadruk op de ethische  verant-
woordelijkheid, de noodzaak van 
een toegewijd leven en geloofsbe-
slissing van de mens, tot uitdruk-
king gebracht in de (volwassen) 
geloofsdoop. 

subjectief
Het doperdom legde echter een-
zijdig accent op de Geest, los van 
het Woord, kerk en sacramenten. 
De Reformatie wilde de span-
ning bewaren tussen Woord en 
Geest. Het doperdom maakte 
ze van elkaar los en legde accent 
op innerlijke ervaring, bewuste 
geloofsbeslissing, subjectieve bele-
venis. 

evangelisch
In het voetspoor van het doper-
dom ontstond, aldus Van der 
Zwaag (724), in de loop der eeu-
wen ook het ‘evangelisch-charis-
matisch’ geloofstype zoals dat zich 
in allerlei vormen ontwikkelde via 
piëtisme, Nadere Reformatie, puri-
tanisme, methodisme, revivalbewe-
gingen tot de huidige pinkster- en 
charismatische beweging. Door-
gaande lijn hiervan is een protest 
tegen een kerk die weinig ernst 
maakt met de heiliging; accent 
moest liggen op de beleving van 
het geloof in het hart, een door 
de Geest vervuld leven dat met 
kracht getuigt van de bevrijdende 
boodschap van het Evangelie. Het 
bevat een protest tegen kerkelijke 
verstarring, verwereldlijking, naam-
christendom, ‘goedkope genade’. 
Het voert hiertegenover een plei-
dooi voor een levendige omgang 
met God, gebaseerd op innerlijke 
geloofservaring en vergezeld van 
een christelijke levenspraktijk.

woord en geest
De christen is niet alleen door het 
geloof gerechtvaardigd, maar dient 

in zijn leven krachtige  tekenen 
van zijn geloof en heiliging te laten 
zien. Van der Zwaag ziet hierin 
de legitimiteit en het waarheids-
element van de doperse traditie 
liggen. Tegelijkertijd moet gecon-
stateerd worden dat in dopers-
evangelicale geloofstradities het 
gevaar bestaat dat de Geest te 
los komt te staan van het Woord, 

in bevindelijke en 
charismatische 
kringen. Bijzon-
dere Geestes-
openbaringen 
krijgen een over-
matig accent. De 

geloofservaring komt boven het 
Woord te staan, het gevoel (erva-
ring) gaat fungeren als toetssteen 
van het geloof. Doch de volgorde 
is eerst het Woord, dat geloof 
oproept, dan de Geest die geloofs-
ervaring opwekt. Het is juist op 

dit punt van geloof en ervaring dat 
de dopers-evangelicale beweging 
en de kerken van de Reformatie 
elkaar indringende vragen stellen, 
aldus Van der Zwaag. De charis-
matische beweging c.q. de bevin-
delijke stroming kan gevoel en 
bevinding zo overaccentueren dat 
die de zekerheid van het geloof 
dat zich op het Woord baseert 
ondermijnen.  

geloof
De Reformatie kan hier, volgens 
Van der Zwaag een juiste richting 
wijzen. Zij heeft tegenover Rome 
met haar boetepraktijk de zeker-
heid van het Woord en de onmis-
baarheid van het geloof benadrukt. 
Tegelijk verbond ze dit Woord aan 
de werking van de Geest, die de 
ervaring van het geloof teweeg-
brengt.

ervaring
Wij gaan fout als het menselijk 
subject met zijn gevoelservaring 
bepalend wordt voor het heil en 
de zekerheid van het heil niet 

gezocht wordt in het Woord. De 
ervaring wordt hier het criterium 
voor wat waarheid is. Het accent 
op ervaring en gevoel neemt 
gevaarlijke kanten aan wanneer 
‘geestelijke’ mensen medechriste-
nen aan geloofservaringen binden 
die als een vast patroon beleefd 
moeten worden. Dat kan zowel in 
bevindelijke als in charismatische 
kringen gebeuren. Aldus Van der 
Zwaag. Het gevaar van een eenzij-
dig beroep op de Geest is groot 
omdat het in de praktijk leidt 
tot subjectivisme en wederzijdse 
veroordelingen. Wanneer ook 
alle accent valt op heiliging zoals 
in het doperdom, dan is ook een 
‘doperse’ lijn te trekken naar de 
heiligheids-en opwekkingsbewe-
gingen in de negentiende en twin-
tigste eeuw.

terechte kritiek
Terecht merkt Van der Zwaag 
op dat de gereformeerde tradi-
tie niet bang hoeft te reageren 
op de evangelische beweging, 
omdat zij zelf alle evangelische 

schatten in huis heeft waarop de 
evangelischen zich beroepen, zoals 
persoonlijke bekering, heiliging en 
levend getuigenis van de onver-
diende genade. En de voorspel-
ling dat de evangelische beweging 
de toekomst heeft ten koste van 
de traditionele kerken doet geen 
recht aan het feit dat het Evange-
lie niet zonder de bemiddelende 
kracht van instituten en histori-
sche kerken kan en miskent de 
continuïteit van de kerk van alle 
eeuwen. Van der Zwaag heeft ons 
een rijk standaardwerk gegeven.

*)  Reformatie vandaag. 500 jaar Hervorming in debat met 

Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit. Band I en II. 

Dr. Klaas van der Zwaag. Uitg. De Banier Apeldoorn 2017.

Doperse trekken in hedendaagse opwekking
Reformatie vandaag (2)

De lijn van het zestiende-eeuwse doperdom loopt door tot de hedendaagse 
charismatische en evangelische beweging. Dat zegt dr. Klaas van der Zwaag 
onder meer in zijn studie over de Reformatie *).

door ds. a. Hekman, 

assen

wij gaan fout als hEt mEnsElijk 
subjEct mEt zijn gEvoElsErvaring 

bEpalEnd wordt voor hEt hEil 
En dE zEkErhEid van hEt hEil niEt 

gEzocht wordt in hEt woord.

Het doperdom legde een-
zijdig accent op de Geest, 
los van het Woord, kerk en 
sacramenten.
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Wat een groot orgel hè?! 

Ik mag van de organist niet 

aan de knoppen komen. 

Maar wel op de bank zitten!

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden 
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een 

 abonnement neem.

* Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad
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Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

O O K  V O O R  O N D E R H O U D -  E N  R E S T A U R A T I E W E R K Z A A M H E D E N
Stadskanaal: Klompenmaker  2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224

E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

GEDENKSTENEN
 Staande letterplaten
 Enkele gedenkstenen
 Dubbele gedenkstenen
 Liggende zerken
  Gedenkstenen met volledige  
bedekking

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

 Gedenkstenen met een omranding
  Alle uit te voeren in eenvoudig,  
klassiek, kunstzinnig of  
natuurlijk ontwerp

Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"

Adv. Algemeen Vredenburg 103,2 x 88,7.indd   1 10-05-16   13:24

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires 
- Kortom... alles!


